CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Ata da 12ª Reunião Ordinária e 1ª Itinerante da Câmara Municipal de Sapucaí
Mirim, ao primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e quinze, às 19:00
horas, realizou-se na sede da escola municipal “Maria Aparecida dos Santos,
no bairro do Juncal, sessão pública, onde os vereadores reuniram-se
ordinariamente, sob a Presidência do Sr. Wanderson Alessandro Ribeiro,
tendo como secretário o vereador Isaac Borges da Rosa e contaram com a
presença dos vereadores: Donizeti Silva da Rosa, Mauro de Almeida Ribeiro,
Roberto Carlos da Silva, Jenner Charles Rennó, Lucas Camargo dos Santos.
Estiveram ausentes os vereadores: Osmar de Jesus Souza e Rogério de
Oliveira Tenório. Havendo número regimental o Sr. Presidente declara aberta
a sessão. Solicita ao vereador Mauro que faça a leitura do texto de reflexão.
O Sr. Presidente solicita ao secretário que prossiga com a leitura da pauta.
Leitura das Correspondências. Proposições Novas: Projeto de Lei
nº1288/2015, que “Dispõe sobre a denominação do Prédio da Farmácia
Popular de Sapucaí-Mirim, e da outras providências’’, de autoria do Vereador
Jenner Charles Rennó;Projeto de Lei nº1289/2015, que “Denomina Prédio
Público Municipal, Unidade Básica de Saúde de Sapucaí-Mirim, e da outras
providências’’, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei
nº1291/2015, que “Dispõe sobre a denominação do Prédio da Creche
Municipal, e da outras providências’’, de autoria do Vereador Jenner Charles
Rennó; Projeto de Lei nº1293/2015, que “Denomina Centro Esportivo e Área
de Lazer no Bairro Jardim São Geraldo e dá outras providências”, de autoria
do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei nº1294/2015, que “Cria a
Lei de Responsabilidade Educacional do Município de Sapucaí-Mirim e da
outras providências’’, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó;
Indicação Nº079/2015, de autoria do Vereador Donizete Silva da Rosa;
Indicação Nº080/2015, de autoria do Vereador Rogério de Oliveira Tenório;
Indicação Nº081/2015, de autoria do Vereador Roberto Carlos da Silva.
Ordem do dia Primeira Discussão e Votação: Projeto de Lei nº1286/2015,
que “Denomina Centro Esportivo e Área de Lazer no Bairro dos Nogueiras e
da outras providências’’, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó;
Projeto de Lei nº1287/2015, que “Denomina Centro Esportivo e Área de Lazer
no Bairro do Paiol e da outras providências’’, de autoria do Vereador Jenner
Charles Rennó; Projeto de Lei nº1290/2015, que “Altera denominação de
Logradouro Público e dá outras providências”, de autoria do Vereador Jenner
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Charles Rennó; Segunda Discussão e Votação: Projeto de Lei
nº1280/2015, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a prestar apoio aos
pequenos e médios produtores rurais, no âmbito do Município de SapucaíMirim/MG, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Wanderson
Alessandro Ribeiro e Mauro de Almeida Ribeiro; Projeto de Lei nº1281/2015,
que “Dispõe sobre a Instituição do Programa Prefeitura Itinerante e dá outras
providências”, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei
nº1282/2015, que “Determina o provimento de alimentação escolar adequada
aos alunos portadores de estado ou condição de saúde específica”, de
autoria do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei nº1283/2015, que
“Institui o Calendário Oficial de eventos e datas comemorativas no Município
de Sapucaí-Mirim-MG”, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó;
Projeto de Lei nº1284/2015, que “Institui a Semana Municipal de Prevenção
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e dá outras providências”, de
autoria do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei nº1285/2015, que
“Denomina Centro Esportivo e Área de Lazer no Bairro da Ponte Nova e dá
outras providências’’. O Sr. Presidente faz leitura do Ofício Nº094/2015 de
autoria do Executivo Municipal em resposta ao requerimento de informação
Nº006/2015, o qual informa que a empresa vencedora da licitação para a
construção da torre repetidora de sinal de telefonia móvel no bairro do Juncal
instalou um aparelho, devidamente homologado pela agência Nacional de
telecomunicações –ANATEL, entretanto o alcance não foi o suficiente para
atender o bairro por completo, sendo que provisoriamente a empresa instalou
um aparelho com maior alcance, porém não estava homologado pela
ANATEL, o qual ainda estava em fase de testes. Ocorre que durante
inspeção por parte de fiscais da ANATEL, foi constatado que o aparelho
repetidor de sinal não era homologado, sendo o mesmo apreendido. A
empresa foi imediatamente acionada e já providenciou um novo aparelho,
devidamente homologado pela ANATEL, que já está à disposição do
município, entretanto estamos dependendo de uma licença por parte da
operadora do serviço Móvel Pessoal-SMP, para assim colocar definitivamente
o serviço em operação, atendendo a população daquela localidade e
visitantes. Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº1280/2015. Em
discussão o vereador Lucas diz que o Projeto é muito bom o qual vem
beneficiar os produtores rurais e espera que todos sejam beneficiados,
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independente de lado partidário. Em discussão o vereador Isaac fala da
importância do projeto para o produtor rural e ressalta as dificuldades do
homem do campo. Em discussão o vereador Donizeti cita os benefícios que o
Projeto trará ao produtor rural e agradece os autores pela iniciativa. Em
discussão o vereador Mauro um dos autores do projeto ressalta a importância
de se apoiar o produtor rural e pede o apoio dos demais vereadores na
aprovação do mesmo. Em discussão o vereador Jenner diz que o projeto é
de grande importância, pois autoriza apoiar os produtores rurais e fala que o
projeto foi bem elaborado e parabeniza os autores. Após discussão submete
em segunda e última votação o Projeto de Lei Nº1280/2015, o qual foi
aprovado por 6 (seis) votos. Primeira discussão do Projeto de Lei
Nº1281/2015. Em discussão o vereador Jenner autor do projeto diz que o
mesmo visa levar até os bairros do município: secretários, diretores para que
a população da zona rural possa expor as necessidades, prioridades de cada
bairro e sugere que após aprovarem o projeto, o bairro do Juncal seja o
primeiro a receber a prefeitura itinerante, por ser o bairro mais distante do
município. Em discussão o vereador Isaac fala que o projeto é muito
importante, pois são os poderes mais perto das pessoas e acredita que desta
forma a transparência acontece. Após discussão submete o Projeto de Lei
Nº1281/2015 em segunda e última votação o qual foi aprovado por 6 (seis)
votos. Segunda discussão do Projeto de Lei Nº1282/2015. Em discussão o
vereador Jenner autor da proposição ressalta que o referido visa oferecer
uma alimentação adequada nas escolas municipais, pois existem crianças
com alergias ou intolerância de certos alimentos. Em discussão o vereador
Lucas diz que já teve o prazer de lecionar nas escolas municipais do
município e infelizmente presenciou criança chegando até a escola passando
mal por não ter se alimentado e ressalta a importância de uma nutricionista
para elaborar os cardápios. Em discussão o vereador Isaac comenta que
esteve na conferência discutindo sobre comida de verdade no campo e na
cidade e observa que o município está em consonância com o estado e
acrescenta que o projeto é de grande importância. Após discussão o Sr.
Presidente submete em segunda e última votação o Projeto de Lei
Nº1282/2015, o qual foi aprovado por 6 (seis) votos. Projeto de Lei
Nº1283/2015 em segunda discussão. Em discussão o vereador Jenner, autor
da proposição, diz que o referido visa facilitar a divulgação do calendário de

Rua das Oliveiras, nº135 – Fone/Fax: (35) 3655-1000 – CEP 37.690-000

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

eventos para que não haja coincidência de datas de festas no município e
pede o apoio dos demais vereadores na aprovação do projeto. Em discussão
o vereador Isaac fala da importância de elaborar um calendário oficial para
que não coincidam as datas de eventos que são realizados no município.
Após discussão submete o Projeto de Lei Nº1283/2015 em segunda e última
votação, o qual foi aprovado por 6 (seis) votos. Projeto de Lei Nº1284/2015
em segunda discussão. Em discussão o vereador Jenner, autor do projeto
ressalta a importância do projeto que visa instituir a semana ao combate as
drogas, conscientizando crianças, adolescentes e pais. Em discussão o
vereador Isaac fala que os vícios são de fato problemas e acredita que a
conscientização é de grande importância para a população em geral. Em
discussão o vereador Roberto Carlos diz que o projeto é grande valia, pois
tem como intuito informar e mobilizar toda população. Após discussão
submete em segunda votação o Projeto de Lei Nº1284/2015, o qual foi
aprovado por 6 (seis) votos. Segunda discussão do Projeto de Lei
Nº1285/2015. Não havendo quem queira discutir submete em segunda e
última votação, o qual foi aprovado por 6 (seis) votos. Primeira discussão do
Projeto de Lei Nº1286/2015. Não havendo quem queira discutir submete em
primeira votação, o qual foi aprovado 6 (seis) votos. Primeira discussão do
Projeto de Lei Nº1287/2015. Não havendo quem queira discutir submete em
primeira votação, o qual foi aprovado por 6 (seis) votos. Primeira discussão
do Projeto de Lei Nº1290/2015. Não havendo quem queira discutir submete
em primeira votação, o qual foi aprovado por 6 (seis) votos. Leitura das
indicações, após leitura comunica os demais vereadores que as referidas
serão encaminhadas ao Executivo Municipal para que tome as devidas
providências. Ato contínuo, o Sr. Presidente distribuí os Projetos de Lei de
Nºs.: 1288, 1289, 1291 e 1293 as Comissões de: Assuntos Municipais,
Administração Pública e Comissão de Constituição Justiça e Redação.
Distribuí o Projeto de Lei Nº1294/2015 a Comissão de Constituição Justiça e
Redação e Comissão de Saúde, Ação Social, Educação e Cultura. Na
sequencia abre a palavra aos senhores vereadores. E no uso da palavra o
vereador Isaac comenta sobre as conferências que tem participado
representando o município no que tange a discussão de uma merenda
escolar de qualidade e ressalta que o município está dentro dos parâmetros
do estado e estão caminhando para se fazer história. E no uso da palavra o
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vereador Lucas agradece o executivo municipal por ter respondido o seu
requerimento, o qual questionou o motivo pelo qual foi retirado o aparelho de
torre de celular. Afirma que o bairro do Juncal deve continuar elegendo um
vereador residente no bairro para representá-los na Câmara Municipal. Fala
sobre o trabalho da Câmara Municipal, informando os munícipes sobre o que
realmente pode ser feito pelo vereador e ressalta que podem sugerir através
de suas indicações, mas não tem o poder de construir. Informa sobre o
Projeto da arquiteta Aline Mota o qual foi recentemente apresentado na
Câmara Municipal e diz que esteve com o Prefeito para discutir sobre o
Projeto e foi informado que em breve a prefeitura terá um diretor de turismo, o
qual irá tratar de projetos relacionados ao assunto. Fala sobre uma reunião
para formação do conselho de segurança pública que será realizada na
próxima sexta-feira às 19h00min na câmara municipal. Comenta sobre o mau
cheiro que existe na cidade e foi informado sobre um recurso destinado para
o tratamento de esgoto, o qual ainda não foi liberado. E no uso da palavra o
vereador Donizeti agradece as palavras do vereador Lucas quando cita a
importância de se eleger um vereador do bairro do Juncal para que tenham
um representante na câmara municipal e diz concordar, pois o bairro tendo
um representante no legislativo as reivindicações são apresentadas e
chegam até o executivo. E no uso da palavra o vereador Jenner tece
comentário sobre o trabalho do vereador Donizeti e recorda que quando
eleito já iniciou o seu trabalho de vereador, demonstrando sua preocupação
com o bairro. Cita as melhorias que foram realizadas no bairro e comunica de
antemão algumas benfeitorias que serão realizadas no Juncal: instalação de
um parque infantil; academia ao ar livre; aula de capoeira; melhorias na
iluminação e o tão sonhado calçamento do morro da Jangada. Parabeniza o
executivo municipal por estar sempre presente nos bairros. Informa sobre um
projeto de grande importância para o bairro, o qual dá denominação as ruas e
travessas, com número nas residências facilitando a localização e acrescenta
que o mais interessante é que os nomes serão escolhidos pela população do
bairro do Juncal. O Sr. Presidente fala das dificuldades de se administrar um
município, sendo mais difícil ainda com uma crise a qual o país está
passando e que com certeza reflete também nos municípios, mas graças a
Deus o executivo municipal vem realizando um bom trabalho. E no uso da
palavra o vereador Mauro Parabeniza o Sr. Presidente pela realização desta
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reunião itinerante e solicita que continue realizando reuniões itinerantes nos
outros bairros do município. Fala da importância dos projetos citados pelo
líder do governo e aproveita a oportunidade para agradecer os vereadores
por terem aprovado o projeto de lei 1280 o qual visar prestar apoio aos
produtores rurais e acredita que o bairro do Juncal também será beneficiado
através deste projeto. E no uso da palavra o vereador Roberto agradece a
presença dos munícipes na sessão e diz que o bairro do Juncal é o mais
distante do município e apóia as melhorias que foram realizadas e as que
serão iniciadas. Parabeniza e agradece o executivo municipal por estar
realizando um bom trabalho na administração do município. O Sr. Presidente
justifica a ausência do vereador Rogério o qual sofreu um acidente e passou
por uma cirurgia estando impossibilitado de comparecer a sessão. Aproveita
o ensejo para agradecer a receptividade do bairro do Juncal e ressalta se
sentir lisonjeado por estar mais uma vez realizando uma sessão itinerante no
bairro. E não havendo mais nada a ser dito e discutido entre os edis
presentes, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão, da qual lavrei a presente Ata que após lida e
aprovada será assinada pelos Edis presentes.
Sala das Sessões, 01º de Setembro de 2015.

1)-_______________________ 2)-_______________________

3)-_______________________ 4)-________________________

5)-_______________________6)-_________________________

7)-_______________________8)-_________________________
9)-_______________________
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