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

Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, ao cinco
dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 19:00 horas, realizou-se na
sede da Câmara Municipal “José do Carmo Trindade”, sito Rua das Oliveiras,
135, Sapucaí-Mirim/MG, 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, Jenner Charles Rennó, Lucas Camargo
dos Santos, Mauro de Almeida Ribeiro, Osmar de Jesus Souza e Rogério de
Oliveira Tenório. Esteve ausente: Vereador Roberto Carlos da Silva. Havendo
número regimental o Sr. Presidente declara aberta a sessão e pede ao Vereador
Mauro que faça a leitura do texto de reflexão. Na seqüência o Sr. Presidente
solicita ao secretário que faça a leitura das atas das reuniões anteriores, sendo
da 3ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária. O Vereador Lucas Camargo
pede retificação da ata da 3ª reunião ordinária e pede para que seja constado
suas palavras. O Vereador Jenner Rennó pede questão de ordem e informa que
foi alterado o Regimento Interno desta Casa em relação as retificações de atas.
O Vereador Isaac esclarece que foi uma pergunta e não uma afirmação em
relação a CVC ter pacote para o Circuito Serras Verdes. O Vereador Jenner
Rennó lê o artigo do Regimento Interno sobre a retificação de ata. O Vereador
Rogério Tenório diz que essa situação deve ser interpretada pela Presidência
para haver o registro dos comentários dos vereadores. O Sr. Presidente
esclarece que vai chegar há um bom senso e tomar as devidas providências
para constar os comentários e a ata ser sucinta. Continuando os trabalhos o Sr.
Presidente pede ao Secretário que faça a Leitura do Oficio nº01/2016, que
encaminha as prestações de contas do exercício financeiro de 2015 do
Executivo Municipal. Dando sequencia o Sr. Presidente pede ao Secretário que
faça a leitura da Ordem do dia. Ordem do dia: Segunda Discussão e Votação:
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Projeto de Lei Nº1310/2016, “Dispõe sobre as vagas monitoradas de
estacionamento de veículos automotores nos estabelecimentos públicos e
privados, para os idosos, pessoas com deficiência, bem como a inserção de
faixas de pedestre nas ruas, avenidas e travessas, na forma que menciona e dá
outras providências”, de autoria dos vereadores: Wanderson Alessandro Ribeiro
e Mauro de Almeida Ribeiro; Projeto de Lei nº1311/2016, que ”Autoriza o
Executivo Municipal a firmar convenio com as entidades relacionadas da
Sociedade Civil para atendimento de crianças, adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade social e dá outras providências”, de autoria do
Executivo Municipal; Projeto de Lei nº1312/2016, que “Autoriza a abertura de
crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016 e conceder
subvenção a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes”, de autoria do
Executivo Municipal. O Sr. Presidente Passa a segunda discussão e votação do
Projeto de Lei nº1310/2016, e comunica que foi apresentado Emenda
Modificativa nº001/2016 pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
tendo parecer jurídico e das comissões favoráveis aos supracitados. O Sr.
Presidente abre a discussão. Não havendo quem queira discutir, submete em
votação a referida emenda juntamente com a segunda votação do Projeto de Lei
nº1310/2016. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei nº1310/2016
juntamente com a Emenda Modificativa nº001/2016 foi aprovado por
unanimidade. Passa a segunda discussão e votação ao Projeto de Lei
nº1311/2016, e comunica que os pareceres jurídico e das comissões
permanentes são favoráveis ao referido projeto. O Sr. Presidente abre a
discussão. Não havendo quem queira discutir submete em segunda votação o
Projeto de Lei nº1311/2016. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei
nº1311/2016 foi aprovado por unanimidade. Passa agora a segunda discussão e
votação ao Projeto de Lei nº1312/2016 e comunica que os pareceres jurídico e
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das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. O Sr. Presidente
abre a discussão. Em discussão o Vereador Lucas Camargo relata que é
importante esse projeto, mas que nada adianta, pois no Município não há uma
pessoa que trabalhe com o turismo, e que o Município perdeu nos últimos dois
anos em média R$120.000,00 (cento e vinte e mil reais) de ICMS Turístico,
devido não haver pessoas na Prefeitura trabalhando com o turismo, e que no
mandato anterior havia profissional nesse setor que fez com que o Município
ganhasse
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Turístico para o Município. Em discussão o Vereador Isaac Borges diz que o
circuito abrange vários municípios do sul de minas, e o desenvolvimento nessa
área tem que acontecer, pois é um investimento que não traz poluição nem
consequências para o meio ambiente. Ao término da discussão o Sr. Presidente
submete em segunda votação o Projeto de Lei nº1312/2016. O Sr. Presidente
declara que o Projeto de Lei nº1312/2016 foi aprovado por unanimidade.
Continuando os trabalhos pede ao Secretário que faça a leitura das indicações
protocoladas. Indicação nº017/2016 de autoria do Vereador Osmar de Jesus
Souza; Indicações nº018/2016 e nº019/2016, ambas de autoria do Vereador
Roberto Carlos da Silva. O Sr. Presidente comunica que as indicações serão
encaminhadas ao Executivo para as devidas providências. Ao término da pauta
do dia o Sr. Presidente abre a palavras aos senhores vereadores. Com a
palavra o Vereador Mauro Ribeiro faz comentários sobre o Projeto de Lei
nº1310/2016 ressaltando os benefícios dessas adequações para os idosos e
pessoas com necessidades especiais, além de faixas de pedestres para
organizar o transito na cidade, e espera que após os términos das obras que a
prefeitura cumpra essa lei; solicita ao Sr. Presidente que continue as reuniões
itinerantes nos bairros do Município, e finaliza convidando o funcionalismo
publico a participar mais dos trabalhos dos vereadores. Com a palavra o
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Vereador Donizeti Silva da Rosa solicita ao Presidente que esclareça aos
presentes o motivo do projeto relacionado ao PSF não ter entrado em pauta;
parabeniza o Executivo pelo calçamento realizado no Bairro da Florada da
Serra, e pede para que o Executivo olhe com carinho para os bairros e finaliza
dizendo que até o momento não teve informação sobre a antena de celular do
Bairro do Juncal. Com a palavra o Vereador Isaac Borges diz que haverá uma
reunião nesta Casa com os agricultores orgânicos, que no ultimo final de
semana estava na certificação com os agricultores serras verdes Córrego do
Bom Jesus, onde certificou dois produtores; haverá uma reunião do CONSEA
onde será discutido produto orgânico na alimentação hospitalar e escolar, e
finaliza dizendo que foi procurado por três jovens do município para participar da
agricultura orgânica. Com a palavra o Vereador Rogério Tenório registra as
importantes indicações do Vereador Roberto Carlos da Silva; faz comentários
sobre o Projeto de Lei nº1149/2013 que autorizava o Executivo a premiar os
funcionários do PSF, e que esses funcionários nunca receberam o premio dessa
Lei; fala sobre o aumento dos funcionários da prefeitura, não concordando com
a forma de tramitação, mas parabeniza o Executivo pelo aumento, pois cidades
vizinhas estão com dificuldades em pagar os salários; registra que um projeto de
sua autoria foi aprovado, no qual tratava sobre melhorias de acesso a locais
públicos por pessoas com necessidades, e que vários órgãos não se adequaram
até o momento; informa que teve conversando com o Vice-Prefeito e viu a
situação real do Município, e pede para que a população reivindique mais dos
políticos. Com a palavra o Vereador Lucas Camargo faz comentários sobre o
beneficio para o PSF, ressaltando que não há motivação para esses
funcionários devido saberem que o dinheiro esta a disposição, mas não é
repassado aos funcionários; comenta sobre possíveis perseguições com
funcionários da prefeitura e que isso amedronta os mesmos; pede para que a
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população questione mais e só assim as reinvindicações serão realizadas;
comenta que precisa de profissional para trabalhar com o turismo no Município;
fala sobre as aprovações das leis e indicações dos vereadores que não são
tomadas providências pelo Executivo; comenta sobre o absurdo em relação a
torre de celular instalada no Bairro do Juncal, que foi retirada devido ser pirata;
comenta sobre a situação critica nessa época do ano no Bairro do Rodeio
devido a poeira da estrada; fala sobre a necessidade da manutenção das
estradas e das obras da cidade, as quais são feitas pelos próprios funcionários
da prefeitura; comunica que foram retirados os pneus do antigo motocross e
colocado no Bairro do Bicudo transferindo assim o problema em relação a
possíveis focos do mosquito da dengue, e pede para que o Sr. Presidente
solicite com urgência ao Executivo para tomar providencias adequadas com
esses pneus, e finaliza sobre a falta de transparência do Executivo Municipal, e
solicita a realização de audiências publicas. Com a palavra o Vereador Osmar
Souza comenta sobre a necessidade de manutenção nas estradas municipais;
fala sobre sua indicação de retirar o bambuzal na estrada do Cassununga; faz
comentários sobre a torre de celular instalada e retirada no Bairro do Juncal,
dizendo que custou em torno de noventa e quatro mil reais e não há resposta do
que aconteceu para a retirada dessa antena, e que o Executivo mande um oficio
esclarecendo esse fato; comenta sobre a taxa de iluminação publica, solicitando
que o Executivo mande um projeto de lei para a diminuição e fixação de um
valor para a taxa de iluminação publica; parabeniza o Executivo pelo calçamento
no Bairro Florada da Serra e pede para que realize o calçamento de uma outra
rua no mesmo bairro, conforme sua indicação; comenta sobre o cancelamento
do fornecimento de leite as famílias carentes; fala sobre a importância do
trabalho do PSF em nosso Municipio, parabenizando os funcionários desse
setor e diz que vai brigar pelo direito desses funcionários. Com a palavra o
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Vereador Jenner Rennó faz esclarecimentos sobre a taxa de iluminação publica,
dizendo que o valor máximo não passa de quarenta e poucos reais e vai ser
reduzido esse valor para a cidade e isenção na zona rural; sobre a iluminação
do Bairro Novo diz que não interfere no valor da conta de cada morador, e que
fez alguns questionamentos ao representante da CEMIG o qual disse que é
sistema da empresa; fala sobre a homenagem feita ao Ex-Prefeito “Quinzinho
Eugênio”; comenta que não houve programação para a retirada dos pneus, e
que esta programado para que uma empresa retire os referidos pneus para
reciclagem; comenta sobre o inicio do calçamento da Estrada do Rodeio para os
próximos dias; diz que entrou em contato com a Associação Caminhos da Fé a
qual diz não ter mais interesse em que Sapucaí-Mirim faça parte desse circuito,
mas entrara em contato novamente para tentar fazer parte do Caminho da Fé;
diz que em 2013 foi aprovado um projeto de lei sobre o ESF, e que em 2014 foi
aprovado um projeto de lei com a dotação orçamentaria e salvo engano foi
barrado o pagamento por causa da dotação orçamentária, e que na data de hoje
entrou esse projeto para regularizar esse pagamento, e que é a favor de ser
feito o pagamento desse premio aos funcionários do ESF. O Vereador Osmar
pede a parte e apresenta uma conta de luz com o valor de quarenta e sete reais
de taxa de iluminação publica. O Vereador Jenner diz não ter o valor exato, mas
que não passa de cinquenta reais o valor máximo que pode ser cobrado dessa
taxa. Com a palavra o Presidente Wanderson esclarece que o Executivo
protocolou na data de ontem nesta Casa o Projeto de Lei nº1317/2016 alterando
a Lei nº 1137/2013 do Plano Plurianual de 2014 a 2017, e autoriza abertura de
credito especial e estabelece premio variável ao ESF; explica os tramites para
aprovação de um projeto de lei e que não sabe quando vai ser distribuído esse
projeto. O Vereador Rogério pede a parte e pergunta ao Presidente se vai
aceitar esse projeto. O Presidente Wanderson retorna a palavra e diz que não
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colocou o projeto em pauta, pois obteve informações que esse valor é direito
dos funcionários do ESF, sendo assim questionou o Executivo por ainda não ter
sido pago esse valor aos funcionários, mas não teve resposta do gabinete do
prefeito, e que se votar ou não esse projeto pode beneficiar ou não os
funcionários do ESF, e vai encaminhar esse projeto ao jurídico desta Casa para
analise, e sugere aos funcionários que marquem uma reunião no gabinete do
Prefeito para discutirmos essa situação. 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, 05 de abril de 2016.
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