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

Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos vinte e
dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 19:00 horas, realizou-se na
sede da Câmara Municipal “Vereador José do Carmo Trindade”, Plenário
“Vereador Raimundo de Alcântara Barbosa”, sito Rua das Oliveiras, 135, sessão
pública, onde os vereadores reuniram-se ordinariamente, sob a Presidência em
substituição do Sr. Roberto Carlos da Silva, tendo como Secretário o Vereador
Isaac Borges da Rosa e contaram com a presença dos vereadores: Donizeti
Silva da Rosa, Jenner Charles Rennó, Osmar de Jesus Souza, Lucas Camargo
dos Santos e Rogério de Oliveira Tenório. Estiveram ausentes os vereadores
Wanderson Alessandro Ribeiro e Mauro de Almeida Ribeiro. Havendo número
regimental o Sr. Presidente declara aberta a sessão. Em seguida solicita ao
Vereador Jenner Charles Rennó que faça a leitura do texto de reflexão. Na
sequencia consulta o plenário para a dispensa da leitura da Ata, havendo
consenso do plenário prossegue com a leitura da PAUTA: Leitura das
Correspondências: não houve correspondências. Proposições Novas: Projeto
de Lei nº1264/2015, que “Adéqua a legislação municipal á Lei Federal
nº12.696/2012, prazo de mandato e criando direitos sociais aos conselheiros
tutelares”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº1265/2015, que
“Estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para
pacientes idosos e para pessoas com deficiências cadastradas nas unidades de
saúde do Município e dá outras providências”, de autoria do Vereador Jenner
Charles Rennó; Projeto de Lei nº1266/2015, que “Dispõe sobre atendimento
preferencial aos doadores de sangue em órgãos públicos e privados,
estabelecimentos comerciais e bancários situados no Município de SapucaíMirim e dá outras providências”, de autoria do Vereador Mauro de Almeida
Ribeiro; Indicações nº021/2015 e nº022/2015, ambas de autoria do Vereador
Rogério de Oliveira Tenório; Indicações nº023/2015, nº024/2015, nº026/2015 e
nº034/2015, todas de autoria do Vereador Roberto Carlos da Silva; Indicações
nº025/2015 e nº027/2015, ambas de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó;
Indicações nº028/2015, nº029/2015 e nº030/2015, todos de autoria do Vereador
Donizeti Silva da Rosa; Indicações nº031/2015, nº032/2015, nº034/2015,
nº035/2015, nº037/2015 e nº038/2015, todas de autoria do Vereador Wanderson
Alessandro Ribeiro; Indicações nº033/2015 e nº034/2015, ambas de autoria do
Vereador Mauro de Almeida Ribeiro; Indicação nº036/2015, de autoria do
Vereador Osmar de Jesus Souza. Ordem do dia Primeira Discussão e
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Votação: Projeto de Lei nº1263/2015, que “Dispõe sobre a proibição do
vendedor ambulante não estabelecido em Sapucaí-Mirim vender qualquer tipo
de produto ou mercadoria nas localidades ou vias públicas, fora dos lugares
especificados e autorizados pelo Poder Publico”, de autoria do Vereador Lucas
Camargo dos Santos. Ao término da leitura o Sr. Presidente inicia a Primeira
Discussão e Votação do PL nº1263/2015, e pede ao Secretário que faça a
leitura dos pareceres nº008/2015 e nº001/2015 das comissões de Constituição,
Justiça e Redação e Assuntos Municipais e de Administração Publica,
respectivamente. Após leitura submete em discussão. Em discussão o Vereador
Lucas Camargo dos Santos esclarece os objetivos do referido projeto de lei,
citando que haverá arrecadação para nosso Município, pois os vendedores
ambulantes deverão retirar uma licença na Prefeitura Municipal. Em discussão o
Vereador Rogério de Oliveira Tenório parabeniza a iniciativa do companheiro
Lucas Camargo, e relata que o maior problema no Município para os
comerciantes são as despesas com taxas e impostos e que espera que seja
fiscalizado após a aprovação da Lei. Em discussão o Vereador Osmar de Jesus
Souza comenta sobre a qualidade dos produtos apresentados pelos vendedores
ambulantes, o que pode trazer transtornos para os munícipes, e temos que
valorizar nossos comerciantes. Em discussão o Vereador Jenner Charles Rennó
esclarece que esse projeto de lei vai regulamentar as vendas dos ambulantes e
melhorar a fiscalização em todos os comércios do Município. Após a discussão
submete em primeira votação. O referido Projeto de Lei nº1263/2015 foi
aprovado por 06 (seis) votos. Continuando os trabalhos solicita a leitura das
indicações apresentadas na pauta do dia. Após leitura informa que serão
encaminhadas ao Executivo Municipal para que tome as devidas providências.
Dando continuidade aos trabalhos distribui os projetos de lei nº1264/2015,
nº1265/2015 e nº1266/2015 as comissões permanentes para análise e emissão
de pareceres. Na sequencia abre a palavra aos senhores vereadores. E no
uso da palavra o Vereador Rogério de Oliveira Tenório faz comentários sobre a
falta de interesse da população em participar das reuniões de câmara,
parabeniza a indicação do Vereador Roberto Carlos sobre o Caminho da Fé,
aponta alguns problemas que existem no Município, citando a Escola Municipal
do Bairro da Ponte Nova, a Ponte do Jardim Santana, a fabrica de bloquetes
Municipal, entre outras situações sobre a questão financeira do Município;
Comenta sobre a taxa de iluminação publica, sobre o IPTU e a Planta Genérica
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do Município, relatando que não há profissional responsável para cuidar dessas
áreas. E no uso da palavra o Vereador Donizeti Silva da Rosa agradece o Sr.
Prefeito pelas benfeitorias para o Bairro do Juncal, e comunica que a torre de
celular já esta em funcionamento no Bairro do Juncal. E no uso da palavra o
Vereador Isaac Borges da Rosa faz comentários sobre o “Caminho da Fé”,
dizendo que o Município perde muito com arrecadação devido Sapucaí-Mirim
não fazer mais parte do trajeto; parabeniza os vereadores pelas indicações;
comunica que nessa semana vai acontecer a Assembléia da OPAC, que é o
Órgão Certificador do Ministério da Agricultura, na cidade de Botucatu/SP, e que
contará com um representante da associação de agricultores orgânicos do
nosso Município; e comenta sobre a necessidade de uma torre de celular para
os bairros do Paiol, Santa Luzia, Nogueiras, entre outros. E no uso da palavra o
Vereador Jenner Charles Rennó comenta sobre a ponte do Jardim Santana,
informando que a Prefeitura esta providenciando a manutenção e recuperação
da mesma; Comenta que o Prefeito esta tomando providencias para a
ampliação da Escola Municipal da Ponte Nova, e melhoria e ampliação da
Escola Municipal Vitruvio, e ainda que será construído uma creche para atender
crianças de 00(zero) a 03(três) anos. O Vereador Rogério pede a palavra e diz
que o Executivo Municipal não faz nenhuma obra com recursos próprios. O
Vereador Jenner retorna a palavra e diz que hoje estão regularizadas as
certidões do Município, e que todo beneficio conseguido existe uma contra
partida do Município, e comunica que a Prefeitura adquiriu com recursos
próprios 03(três) vans escolares para o Município; comenta que já foi contratada
pelo Executivo uma empresa para dar manutenção na iluminação publica
municipal, e se houver necessidade de manutenção é só ligar para o numero
0800-031-1514; Comenta e parabeniza a indicação do Vereador Roberto Carlos
sobre “O Caminho da Fé”, e faz esclarecimentos sobre suas indicações,
esclarecendo as melhorias em vários setores com a implantação dessas
indicações. E no uso da palavra o Vereador Osmar de Jesus Souza faz
comentários sobre sua indicação em relação a taxa de iluminação publica,
relatando algumas situações em que os valores não estão padronizados, e pede
ao Prefeito que analise com carinho essa situação e envie um novo projeto de
lei para reduzir a taxa para famílias carentes; comenta também sobre a volta do
fornecimento de leite as famílias carentes; e pede para que de continuidade na
obra da Escola do Bairro da Ponte Nova. O Sr. Presidente parabeniza todos os
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vereadores pelas indicações, comunica que esteve em Pouso Alegre para uma
audiência publica sobre a questão da saúde na região, e parabeniza o Sr.
Prefeito Municipal pelos trabalhos junto a saúde, e faz comentários sobre suas
indicações. 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, 22 de Abril de 2015.
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