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

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, nesta cidade
de Sapucaí-Mirim, localizada na Rua das Oliveiras, nº165, no Plenário Vereador
Raimundo de Alcântara Barbosa, com início às 19h00, realizou a 17ª Reunião
Ordinária da 1ªSessão Legislativa da 18ª Legislatura, sob a Presidência do
vereador Osmar de Jesus Souza. O Presidente solicitou ao secretário, o
Vereador Douglas André Santos que procedesse com a chamada nominal dos
senhores vereadores. Constando a presença dos Vereadores: Benedito
Donizete Carvalho, Douglas André Santos, Donizeti Silva da Rosa, Jenner
Charles Rennó, Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa, Osmar de Jesus
Souza, Roberto Carlos da Silva, Teobaldo Santana Pinto e Wanderson
Alessandro Ribeiro. Havendo número regimental o Presidente sob a proteção
de Deus declarou aberto os trabalhos. Logo após, cumprimentou os vereadores,
funcionários da casa, internautas e todos os presentes. Foi solicitado ao
vereador Lucas que procedesse com a leitura do texto bíblico. Na sequencia
solicitou a leitura da Ata da sessão anterior, não havendo oposição dos nobres
pares quanto à aprovação da ata, solicitou a serventia da Casa que colhesse as
assinaturas dos Vereadores presentes na sessão. Ato contínuo solicitou ao
secretário Douglas que procedesse com a leitura da PAUTA Leitura das
Correspondências: Proposições Novas: Projeto de Lei nº1371/2017, que
“Autoriza a conceder subvenção a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal. Projeto de Lei nº1372/2017, que “Autoriza o Executivo Municipal
a firmar termo de cooperação com a Santa Casa de Misericórdia de São
Bento do Sapucaí e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal. Projeto de Lei nº1373/2017, que “Autoriza o município de
Sapucaí-Mirim, a conceder à título de incentivo, subvenção econômica à
empresa DYNALF Industria de Componentes Eletrônicos Ltda, para os fins
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que menciona e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal. Projeto de Lei nº1374/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção à Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica
Serras de Santana – BIOSS, e dá outras providências”, de autoria do
Executivo Municipal. Projeto de Lei nº1375/2017, que “Autoriza o município
de Sapucaí-Mirim, a conceder à título de incentivo, subvenção econômica à
empresa Dovale Industria e Comércio de Chaves Ltda, e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei
nº1376/2017, que “Dispõe sobre a concessão de subvenção a entidades
que ministram cursos de ensino superior em Sapucaí-Mirim, e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei
nº1377/2017, que “Dispõe sobre a concessão de Subvenção Econômica a
EMATER, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de Lei nº1378/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder
alienações de veículos que especifica, de propriedade do Município de
Sapucaí-Mirim, através de licitação, e dá outras providencias”, de autoria
do Executivo Municipal. Indicações nº091/2017 e nº092/2017, ambas de
autoria do Vereador Jenner Charles Rennó. Indicação nº 093/2017, de
autoria do Vereador Teobaldo Santana Pinto. Indicação n° 094/2017, de
autoria do Vereador Donizeti Silva da Rosa. Na sequencia distribuiu o Projeto
de Lei Nº1.371/2017 às Comissões de Constituição, Justiça e Redação

e

Fiscalização Financeira e Orçamentária, para análise e emissão de pareceres.
Projeto de Lei Nº1.372/2017 às Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Saúde, Ação Social, Educação e Cultura, para análise e emissão
de pareceres. Distribui o Projeto de Lei Nº1.373/2017, às Comissões de
Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Nº1.374/2017, às Comissões de
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Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Nº1.375/2017, às Comissões de
Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Nº1.376/2017, às Comissões de
Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Nº1.377/2017, às Comissões de
Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Nº1.378/2017, às Comissões de
Constituição Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
análise e emissão de pareceres. O Presidente solicitou ao secretário que
procedesse com a leitura das indicações apresentadas na ordem do dia. Ao
término da leitura comunicou que as mesmas serão encaminhadas ao Poder
Executivo para as devidas providências. Antes de declarar a palavra aberta aos
senhores vereadores, dentro da competência do Presidente da Câmara, nos
termos do artigo 70, inciso XXXIII, ao qual incumbe zelar pelo prestígio e pela
dignidade da Câmara Municipal, pelo respeito às prerrogativas constitucionais
de seus membros e pelo decoro parlamentar, esclareceu ao vereador Donizete,
que a secretaria dessa casa o avisou que o nobre vereador deixou de assinar a
ata da sessão em que Vossa Excelência, agindo de impulso e de forma
totalmente inadequada, veio a ofender os Vereadores desta casa. Também dá
ciência ao nobre vereador, que tem sido procurado por vários vereadores, os
quais manifestam total repulsa ao ato de Vossa Excelência, de denegrir a
imagem dos vereadores, dizendo que estes não trabalham que não fazem nada
e que só querem receber seus subsídios, em total desrespeito as prerrogativas
constitucionais dos vereadores, ofendendo a imagem e a honra dos edis, em
total afronta ao decoro parlamentar. Também deu ciência ao vereador Donizete,
que depois da sessão em que o vereador quebrou o decoro parlamentar, estão
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sendo cobrados pelos munícipes que acompanhavam a sessão via internet, os
quais nos interpelam dizendo que estamos desmoralizados, pois o próprio
colega vereador acusa todos os demais de não trabalharem, de não fazerem
nada e só pensarem em dinheiro. É inconteste que imagem dos Vereadores e
desta Casa foi arranhada e ridicularizada pela atitude impensada de Vossa
Excelência. Ainda, segundo a servidora responsável pela elaboração da ata da
fatídica sessão, a ata representa fielmente as palavras usadas por vossa
excelência e que constam na gravação a sessão. Muito embora a ata já esteja
aprovada com assinatura dos demais Edis presentes àquela sessão, nos termos
do artigo 25, do Regimento Interno, gostaria que o nobre vereador Donizete
assinasse a referida ata, até porque a mesma representa fielmente todos os
acontecimentos daquela sessão, mantendo-se a tranqüilidade, paz e a harmonia
que sempre está presente nossas sessões, e que vossa excelência não aja
desta forma, ofendendo a imagem e a honra dos colegas Edis. O vereador
Donizete Carvalho diz que não assinou a ata, pois não concorda com a maneira
que a mesma foi transcrita, pois tem uma gravação e disse que explicou e não
foi constato em ata sua explicação e quando se referiu que o vereador não
trabalha estava se referindo as reuniões de comissão e que sua palavra foi
distorcida na reunião por alguns vereadores e no final da reunião retirou sua
palavra e deu o sentido exato. Em relação ao fato ocorrido, o vereador Jenner
disse que no momento de nervosismo do vereador, não é viável ficar acusando
o outro com palavras e atitudes que não honram com o referido mandato e
referente à possibilidade de distorção da palavra o regimento interno é bem
claro e tem prazo para retificação da ata e alertou que devem ter cautela nas
colocações, e que isso não se repita, pois não tem a intenção de prejudicar,
mas a imagem do vereador foi denegrida e que o respeito deve estar acima de
tudo, pois o município perde com esse tipo de situação, pois poderiam estar
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discutindo melhorias. O vereador Roberto Carlos falou que devem tomar muito
cuidado com o que é dito, para que o vereador não seja alvo de piadas nas
esquinas da cidade, pois certos comentários prejudicam e mancham a imagem
do vereador, e recorda que foi dito em sessão que o vereador é “pau mandado”,
e acrescentou que esse tipo de comentário não seja mais feito e que respeitem
a posição de cada vereador, pois deve entender que existem os vereadores da
base do governo que fazem críticas construtivas, mas trabalham em harmonia
com o executivo municipal. O vereador Lucas comentou sobre o caso ocorrido
na reunião no finalzinho do primeiro semestre, e recordou que o vereador
Donizete se retratou sim, foi um momento de estresse e diz ser importante
manter a calma, pois sabemos que o trabalho não é fácil e quem está iniciando
tem um pouco mais de dificuldade e recordou que sempre estará aberto ao
diálogo e tem certeza que ouve um pedido de desculpas e está aceito e que a
partir do momento como dito pelo vereador Jenner, trabalhar mais pelo
município. O vereador Wanderson comentou que está no seu quarto mandato e
o importante é desenvolver um trabalho de acordo com a consciência, costuma
dizer que a política é um mundo paralelo, quando estão fora da política podemos
dizer que somos “pedras” e quando ocupamos um cargo político somos
“vidraça”, e quando não estavam ingressados na política tinham poucas críticas
e acrescentou que o país está passando por uma crise moral na política, e às
vezes como estamos vivendo algo novo, ficamos afoitos e tomamos decisões
impensadas e no futuro pagamos o preço e acrescentou que o maior exemplo
de humildade para a humanidade foi e sempre será Jesus Cristo. Relatou que
devido a sua inexperiência, no seu primeiro mandato era chamado no gabinete e
as ordens eram dadas, muitas vezes atitudes maldosas e desumanas e
infelizmente prejudicou pessoas. Explicou que depois de algum tempo se
retratou e a pessoa tem conhecimento e não julga o vereador, pois agiu dessa
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forma devido a falta de experiência e alertou o vereador Donizete, para que
tenha cuidado com meia dúzia de pessoas que almejam destruir o mandato e
armam ciladas e acrescentou que sempre ouviu falar da idoneidade do vereador
Donizete, depois que ingressou na política, existem pessoas que o criticam,
sendo normal, e falou da importância do respeito que devem ter com cada
vereador, com a maneira que cada um exerce seu mandato. Diz que foi aliado
ao PT durante seis anos, já esteve dentro e sabe muito bem como eles armam,
falam, até que um dia não deu mais. Aproveitou o ensejo para parabenizar o
Prefeito Jefferson, pois desde que assumiu a prefeitura nunca o chamou no
gabinete para ditar ordens e dizer o que era para ser feito em sessão. Diz que
ficou chateado a respeito do que foi dito pelo vereador Donizete e talvez ele não
tenha tido culpa, se retratou, mas que tenha cautela nas palavras e atitudes e
que possam ser fora o que são dentro da câmara.

O vereador Teobaldo

comentou que todos tenham muito cuidado quando for se dirigir aos nobres
vereadores, que tenha respeito e acrescentou que trabalha almejando o melhor
para o município. O Presidente, em seu pronunciamento, comentou sobre o
ocorrido com o vereador Donizete Carvalho e o informou que foi procurado por
alguns munícipes que acompanham as reuniões, e ouve consenso dos demais
vereadores que o vereador fosse advertido, para que não chegasse mais ao
ponto que chegou e comentou que também já foi alvo de fofocas maldosas e
pede para que tenha respeito com os demais vereadores e a forma como cada
um desenvolve o seu trabalho. Pede ao vereador que analise suas palavras e
que não aconteça novamente, para que a imagem do vereador não seja
ridicularizada. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a palavra aos
senhores vereadores no prazo regimental. E no uso da palavra o vereador
Donizete indagou ao presidente que não está entendo o que está acontecendo
na reunião, pois é uma matéria vencida e imaginou ter explicado e que nenhum
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munícipe o procurou para questioná-lo. Explicou que esteve na Câmara
Municipal se informando sobre a lei das diárias, para dar mais transparências
dos seus atos, pois essa é a maneira que trabalha e acrescentou que quem fez
comentários sobre as diárias foi o presidente. Comentou que foi convidado para
um churrasco na Rua dos Caétes, agradeceu o convite, mas infelizmente não
pode estar presente e aproveitou o ensejo para parabenizar o executivo
municipal pela melhoria na supracitada rua. Solicitou a limpeza da Rua João
Renó Neto e o desentupimento do bueiro. Recordou o pedido da professora
Simone Púppio e também da funcionária Margarida, que estão entrando na
justiça para receber as férias prêmio e solicita que seja pago a esse benefício as
funcionárias, pois são de direito. Parabeniza o prefeito pelo encaminhamento
dos projetos que concedem subvenções as associações e solicita que seja
também concedido uma subvenção a ACOSM que faz um trabalho excepcional
com crianças, adolescentes e adultos e acrescentou que desconhece o motivo
pelo qual a ACOSM não recebe a subvenção, mas que o executivo analise e
inclua a ACOSM. E no uso da palavra o vereador Teobaldo relatou a sua tristeza
com a denúncia na promotoria referente aos projetos apresentados foram
pensando nas melhorias para município. Agradeceu e parabenizou o executivo
pela administração que vem fazendo, com grandes conquistas para o município.
Solicitou ao executivo que atenda sua indicação apresentada na ordem do dia,
referentes a melhorias na escola municipal no bairro do Paiol. Sobre o projeto da
praça afirmou que tem certeza que será uma bela arte. E no uso da palavra o
vereador Wanderson agradeceu o executivo municipal por ter atendido as
indicações que apresentou juntamente com o vereador Teobaldo, no que tange
melhorias na estrada do Paiol e Currupira. Comentou que o natal se aproxima e
recorda que apresentou um projeto “Natal Iluminado” e solicitou que o prefeito
colocasse em prática esse projeto para que a nossa cidade fique ainda mais
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bonita e parabeniza a primeira dama Regiane Machado pela dedicação com a
decoração natalina. E no uso da palavra o vereador Lucas comentou sobre o
problema que os moradores de Sapucaí Mirim enfrentaram em relação à água
que a COPASA vem oferecendo, má prestação de serviços, inclusive com falta
de água no bairro da Florada da Serra e informou que protocolou dois ofícios,
pois os moradores pagam por esses serviços, pagam para receber água potável
e registra sua reivindicação para que seja concedido um desconto de 50%
(cinqüenta por cento) devido aos prejuízos que a população teve no mês de
novembro, sendo um valor risório comparando ao prejuízo. Comentou que foi
divulgado um 0800 referente à manutenção dos postes de luz, e pôde constatar
que esses serviços não estão funcionando. A parte o vereador Wanderson
informa que esteve no gabinete se informando com o chefe de gabinete,
Geovane, e o funcionário explicou que foi feita licitação com uma empresa de
Pouso Alegre e venceu o prazo e acredita que dentro de quinze dias estarão
funcionando. O Vereador Lucas agradeceu o vereador Wanderson pela
informação. E no uso da palavra o vereador Roberto Carlos ressaltou que está a
disposição para colaborar no que for preciso, tem consciência das suas
responsabilidades enquanto vereador e irá desempenhá-las com seriedade.
Agradeceu o executivo pelas melhorias no município e registra também o
recebimento de uma viatura semi- nova. E no uso da palavra o vereador Jenner
agradece a presença da Arquiteta Aline Mota que esteve presente na sessão
para mostrar aos vereadores o projeto da praça, e acrescentou que a defendeu,
pois surgiram algumas críticas referentes às obras. Comentou sobre o trabalho
que será desenvolvido pelo kiko, o qual está presente na sessão, referente à
mobilização, conscientização da população e destino do lixo produzido e
infelizmente o mesmo já foi alvo de denúncia, pois a oposição trabalha dessa
forma, tentam prejudicar, essa meia dúzia de pessoas que ficam escondidas por
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de trás de fake, não tem coragem de se manifestar, de se candidatar para
mostrar o seu prestígio e praticamente destruíram mandatos anteriores, e afirma
que não serão intimidados por essas pessoas que agem à surdina, e diz que o
medo dessa meia dúzia de pessoas é Sapucaí Mirim avançar e informa que
muitas obras serão realizadas e infelizmente tiveram na prefeitura, tiveram a
oportunidade e não fizeram, deixaram de assinar convênios, de cumprir prazos,
agora tentam a qualquer custo prejudicar a atual administração. Informou que no
dia quinze de dezembro será depositado integralmente o décimo terceiro aos
servidores municipais. Informou também que estão analisando a possibilidade
de um convênio odontológico para os funcionários públicos municipais. O
presidente Osmar comunicou que esteve com prefeito em Belo Horizonte e o
município será contemplado com cinqüenta casas populares. Parabenizou o
executivo pelo calçamento nas Ruas Brasil e São Paulo no Jardim São Geraldo
acrescentou ser uma grande melhoria para os moradores do bairro. Comentou
que será construída uma quadra no Jardim São Geraldo e pede para que seja
realizado de imediato uma manutenção no campinho. Agradeceu o munícipe
Kiko pela presença na sessão e o incentivou para que realize seu trabalho com
empenho.E não havendo mais nada a ser dito e discutido entre os edis
presentes, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão, da qual lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada
será assinada pelos Edis presentes.
Sala das Sessões, 21 de Novembro de 2017.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

4)-___________________ 5)-__________________ 6)-___________________
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7)-___________________ 8)-__________________ 9)-___________________
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