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

Aos vinte um dias do mês de Março de dois mil e dezessete, nesta cidade de
Sapucaí Mirim, localizada na Rua das Oliveiras, nº135, no Plenário Vereador
Raimundo de Alcântara Barbosa, com início às 19h00, realizou a 3ª 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 Alcântara Vasconcelos Barbosa que procedesse com a leitura
do texto bíblico. Na sequencia solicitou a leitura da Ata. Em questão de ordem o
vereador Wanderson pediu a dispensa da leitura da Ata. O Presidente consultou
o plenário, havendo consenso para a dispensa da leitura. Solicitou ao secretário,
Douglas André Santos que procedesse com a leitura da pauta. Leitura das
Correspondências: Oficio nº01/2017, data de 13 de março de 2017, do
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Encaminhamento do Relatório Anual de Atividades, referente ao ano de
2016, EMATER.Proposições Novas:Projeto de Resolução nº001/2017, que
“Autoriza

o

Poder

Legislativo

Municipal

a

fornecer

Cartão

Vale

Alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de SapucaíMirim/MG, na forma e condições que especifica e dá outras providências”,
de autoria da Mesa Diretora.Ordem do dia:Primeira Discussão e Votação:
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Projeto de Lei nº1.342/2017, que “Altera a redação do artigo 2º e seu
parágrafo 1º, artigo 3º, todos da Lei 1.161, de 30 de abril de 2014, para
melhor

aproveitamento

dos

recursos

repassados

e

dá

outras

providências”, de autoria do Poder Executivo Municipal.Projeto de Lei
nº1.343/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio

com

as

drogarias

do

Município

de

Sapucaí

Mirim/MG,

objetivando a consignação facultativa em folha de pagamento”, de autoria
do Poder Executivo Municipal.Projeto de Lei nº1.344/2017, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a proceder alienações de veículos e bens que
especifica, de propriedade do Município de Sapucaí Mirim, através de
licitação, e dá outras providencias”, de autoria do Poder Executivo
Municipal.Projeto de Lei nº1.345/2017, que “Cria o Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) e dá outras providencias”, de autoria do Poder
Executivo Municipal.Projeto de Lei nº1.346/2017, que “Dispõe sobre
serviços de taxi no Município de Sapucaí Mirim e dá outras providencias”,
de autoria do Poder Executivo Municipal.Projeto de Lei nº1.347/2017, que
“Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Recuperação de
Créditos e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo
Municipal.Projeto de Lei n°1.348/2017, que “Autoriza o Município de
Sapucaí Mirim, a conceder à titulo de incentivo, subvenção econômica à
empresa DYNALF INDUSTRIA DE COMPNENTES ELETRONICOS LTDA,
para os fins que menciona e dá outras providências”, de autoria do Poder
Executivo Municipal.Ao término da leitura submeteu em Primeira discussão o
Projeto de Lei Nº1342/2017, juntamente com seus pareceres. Em discussão o
vereador Jenner diz que o projeto vem ampliar a possibilidade do Programa
mais médicos , sendo o mesmo de grande importância. Ao término da discussão
submete em Primeira Votação o Projeto de Lei Nº1342/2017, o qual foi aprovado
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por 8 (oito) votos. Submeteu em Primeira discussão o Projeto de Lei
Nº1343/2017, juntamente com seus pareceres. Em discussão o vereador Jenner
ressaltou que o mesmo foi apresentado em momento oportuno, uma vez que foi
solicitado ao executivo a apresentação do projeto, o qual vem beneficiar os
funcionários públicos. Ao término da discussão submete em Primeira Votação o
Projeto de Lei Nº1343/2017, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos.Submeteu em
Primeira discussão o Projeto de Lei Nº1344/2017, juntamente com seus
pareceres. Em discussão o vereador Jenner comentou que o projeto vem
possibilitar a renovação das frotas do município, pois hoje não existem veículos
em péssimas condições de uso devido a esses rodízios, sendo também uma
economia para o município. Ao término da discussão submete em Primeira
Votação o Projeto de Lei Nº1344/2017, o qual foi aprovado por 8 (oito)
votos.Submeteu em Primeira discussão o Projeto de Lei Nº1345/2017,
juntamente com seus pareceres. Em discussão o vereador Jenner ressaltou que
o Projeto visa amplificar a possibilidade de estar criando mais oportunidades na
área social do município. Ao término da discussão submete em Primeira
Votação o Projeto de Lei Nº1345/2017, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. Ao
término da leitura submeteu em Primeira discussão o Projeto de Lei
Nº1346/2017, juntamente com seus pareceres. Em discussão o vereador Lucas
esclarece que o Projeto é de iniciativa do executivo e informou que os
vereadores se reuniram e todos foram a favor do projeto em busca da
padronização do táxi e houve uma reunião entre os membros da associação dos
taxistas para que decidissem através de uma votação a cor da placa, sendo
aprovada a cor branca pela maioria. Comentou também que houve uma
reivindicação por parte dos taxistas referente à medida do adesivo, o qual no
futuro pode causar transtornos aos proprietários e acrescentou que levará a
reivindicação dos taxistas ao executivo para que na segunda votação já tenham
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uma posição. Em discussão o vereador Jenner ressaltou que em Sapucaí Mirim
as cobranças são bem menores que em outros municípios, e diz que o referido
tem como objetivo padronizar os táxis, visando beneficiar os taxistas e usuários,
mas o prefeito será informado sobre a reivindicação apresentada pelos taxistas.
Ao término da discussão submete em Primeira Votação o Projeto de Lei
Nº1346/2017, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos.Submeteu em Primeira
discussão o Projeto de Lei Nº1347/2017, juntamente com seus pareceres. Em
discussão o vereador Lucas comentou que este o projeto incentiva
inadimplência, e irá sugerir o encaminhamento de projetos de incentivo as
pessoas a pagarem seus tributos em dia. Em discussão o vereador Jenner diz
que esse projeto visa regularizar a situação da pessoa que tem uma dívida com
a prefeitura, sendo viável também para a prefeitura que evitará gastos que
eventualmente teria na execução das dívidas. Ao término da discussão submete
em Primeira Votação o Projeto de Lei Nº1347/2017, o qual foi aprovado por 8
(oito) votos. Ao término da leitura submeteu em Primeira discussão o Projeto de
Lei Nº1348/2017, juntamente com seus pareceres. Em discussão o vereador
Wanderson fala da importância deste projeto para o município e ressaltou que
devem reunir com o executivo municipal. Em discussão o vereador Jenner falou
sobre a importância do projeto, pois é um incentivo para as empresas as quais
devem empregar pessoas residentes no município e cabe aos vereadores
fiscalizarem e ressaltou que as empresas devem investir também para que
outras empresas se instalam no município com este inventivo. Ao término da
discussão submete em Primeira Votação o Projeto de Lei Nº1348/2017, o qual
foi aprovado por 8 (oito) votos. Na sequencia encaminha o Projeto de Resolução
Nº001/2017 para as comissões de Constituição Justiça e Redação, Assuntos
Municipais, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para que analisem e posteriormente apresentem seus pareceres. Na sequencia
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o Presidente abriu a palavra aos vereadores. E no uso da palavra o vereador
Donizete ressaltou as constantes cobranças referente à manutenção das
estradas municipais, as quais se encontram com difícil acesso e diz que o
vereador quer trabalhar e explica que o vereador não tem autonomia para
executar, mas que o vereador deve trabalhar como mediador, levar até o
executivo as reivindicações da população e comentou que será elaborado um
projeto visando a participação efetiva da população, e ainda, ressaltou que pôde
observar que o prefeito está aberto ao diálogo e o município será beneficiado
com este projeto. E no uso da palavra o vereador Douglas elogiou a colocação
do vereador Donizeti e fala da importância de se ouvir o cidadão, que muitas
vezes tem muitas reivindicações para serem feitas e acrescentou que devem
procurar pelo vereador e apresentá-las, pois estarão colaborando com o
progresso do município. Solicita manutenção urgente das estradas, para que
amenize esta situação. Agradece o executivo por ter atendido a solicitação que
se refere à iluminação do escadão. E no uso da palavra o vereador Roberto
Carlos solicita uma atenção especial ao esporte, que infelizmente tem ficado
esquecido. E no uso da palavra o vereador Lucas diz que a maioria das
reclamações que recebe são referentes às estradas municipais e acrescentou
que deve ser realizada uma política de prevenção, pois prevenindo irão gerar
menos custo para o município e demonstra indignação no que se refere aos
alunos que perdem aula, pessoas que estão perdendo o direito de ir e vir,
pelos problemas da nossa cidade. Ressaltou que apresentará um projeto de lei
que irá dispor sobre a criação de um fundo de apoio as estradas rurais. E se
coloca a disposição de todos, para ouvir as reivindicações. E no uso da palavra
o vereador Teobaldo ressaltou sobre a importância do respeito e do cuidado que
as pessoas devem ter ao publicar em redes sociais, denegrindo a imagem do
vereador e solicitou para que antes de postar procurem apurar os fatos e ouvir o
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quê o vereador tem a dizer. Ressaltou que as reclamações são constantes,
referentes à situação das estradas municipais, as quais necessitam de
providências urgentes. Agradece o executivo pelo atendimento de algumas suas
solicitações. E no uso da palavra o vereador Jenner ressaltou ser favorável ao
Projeto citado pelo vereador Lucas, que irá dispor sobre a criação do fundo para
manutenção das estradas. Comentou que estiveram em reunião com os
funcionários do esporte e sugeriram, mas também ouviram bastante. Fala sobre
a importância do incentivo ao esporte e da importância de elaborar projetos para
desenvolver com as crianças e adolescente no período de férias. Sobre as
estradas rurais, ressaltou que é necessário uma manutenção frequente, mas
que muito foi feito e estão caminhando, e ressaltou que falta um pouco mais de
planejamento das manutenções das estradas para que seja de fato resolvido o
problema. Indagou que todos têm conhecimento da crise, mas que o reajuste
deve ser concedido aos funcionários públicos. Comentou também que é
necessário uma reforma no plano de carreira, pois o professor necessita de uma
valorização, e está reforma irá beneficiar professores e alunos. O Presidente
Osmar parabenizou a todos vereadores e executivo pela iniciativa da
continuação do projeto do basquete. Comentou sobre a reunião que tiveram
com os funcionários da área do esporte e acrescentou que foi muito bem
ressaltado sobre a importância de incentivar, criar projetos que atraia crianças e
adolescentes e também idosos, buscando a valorização da qualidade de vida
para a população. Fala sobre a importância da instalação das fábricas no
município, mas que elas venham também com intuito de beneficiar a população
de Sapucaí Mirim e não apenas visando à empresa. Solicitou também que seja
concedido aos funcionários que trabalham na coleta de lixo, equipamentos de
segurança, para que desempenhem com mais segurança os seus serviços.
Falou sobre a importância da associação dos taxistas, a qual de maneira
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democrática decidem o que é melhor, visando oferecer com excelência seus
serviços e também sugere que seja colocada uma cobertura nos pontos de
táxis. Indagou sobre a situação que se encontra as estradas e diz ser favorável
a manutenção que previne, para que a população não sofra mais com está
situação. Fala sobre o trabalho que a mesa vem desempenhando e que não
medirá esforços para trabalhar com transparência. 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, 21 de Março de 2017.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

4)-___________________ 5)-__________________ 6)-___________________

7)-___________________ 8)-__________________ 9)-___________________
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