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

Ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos
dezenove dias do mês de maio 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 do
Sr. Wanderson Alessandro Ribeiro, tendo como Secretário o Vereador Isaac
Borges da Rosa e contaram com a presença dos vereadores: Roberto Carlos da
Silva, Donizeti Silva da Rosa, Jenner Charles Rennó, Lucas Camargo dos
Santos, Mauro de Almeida Ribeiro e Osmar de Jesus Souza. Esteve ausente o
Vereador Rogério de Oliveira Tenório. Havendo número regimental o Sr.
Presidente declara aberta a sessão. Em seguida solicita ao Vereador Lucas
Camargo dos Santos 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 Ordem do Dia: Primeira Discussão e
Votação: Projeto de Lei nº1.267/2015, que “Dispõe sobre a distribuição
domiciliar de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação para idosos
e portadores de deficiência previamente cadastrados no Sistema Único de
Saúde SUS- de Sapucaí-Mirim-MG”, de autoria do Vereador Jenner Charles
Rennó; Projeto de Lei nº1.268/2015, que “Dispõe sobre a oficialização da Banda
Marcial do Município de Sapucaí-Mirim e dá outras providências”, de autoria do
Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei nº1.269/2015, que “Dispõe
sobre as Diretrizes do Orçamento Anual de 2016”, de autoria do Executivo
Municipal; Projeto de Lei nº1.270/2015, que “Dispõe sobre à doação de sangue
no Município de Sapucaí-Mirim e dá outras providências”, de autoria dos
vereadores Wanderson Alessandro Ribeiro e Mauro de Almeida Ribeiro.
Segunda Discussão e Votação: Projeto de Lei nº1.265/2015, 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 nº1.266/2015, que “Dispõe sobre atendimento preferencial
aos doadores de sangue em órgãos públicos e privados, estabelecimentos
comerciais e bancários situados no Município de Sapucaí-Mirim e dá outras
providências”, de autoria do Vereador Mauro de Almeida Ribeiro. Única
discussão e Votação: Requerimentos nº002/2015, nº003/2015, nº004/2015 e
nº005/2015, todos de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos; O Sr.
Presidente comunica que o Executivo Municipal protocolou o Projeto de Lei
nº1.274/2015, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício financeiro de 2015”, e solicita ao Plenário a inclusão do mesmo na
pauta do dia para apresentação e encaminhamento as comissões permanentes.
Com o consenso do Plenário o referido PL nº1.274/2015 é apresentado em
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Plenário e distribuído para as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Dando continuidade aos trabalhos o Sr.
Presidente abre a segunda discussão e votação ao Projeto de Lei nº1.265/2015,
de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó, e a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação deu parecer favorável de redação final, sendo assim submete
o referido projeto e parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir
submete o referido projeto em votação. O Sr. Presidente declara que o Projeto
de Lei nº1.265/2015 esta aprovado em segunda votação por unanimidade. O Sr.
Presidente passa agora para a segunda discussão e votação ao Projeto de Lei
nº1.266/2015, de autoria do Vereador Mauro de Almeida Ribeiro, e a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação deu parecer favorável de redação final,
sendo assim submete o referido projeto e parecer em discussão. Não havendo
quem queira discutir submete o referido projeto em votação. O Sr. Presidente
declara que o Projeto de Lei nº1.266/2015 esta aprovado em segunda votação
por unanimidade. Continuando os trabalhos o Sr. Presidente inicia a primeira
discussão e votação ao Projeto de Lei nº1.267/2015, de autoria do Vereador
Jenner Charles Rennó, e comunica que as comissões deram pareceres
favoráveis, e submete o referido projeto em discussão. Em discussão o
Vereador Jenner Charles Rennó pede o apoio do Plenário para aprovação
desse beneficio. Ao término da discussão o Sr. Presidente submete o referido
projeto em primeira votação. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei
nº1.267/2015 foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente passa agora a
primeira e discussão e votação ao Projeto de Lei nº1.268/2015, de autoria do
Vereador Jenner Charles Rennó, e comunica que as comissões deram
pareceres favoráveis, e submete o referido projeto em discussão. Em discussão
o Vereador Jenner Charles Rennó pede o apoio do Plenário para aprovação
desse projeto. Ao término da discussão o Sr. Presidente submete o referido
projeto em primeira votação. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei
nº1.268/2015 foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente passa agora a
primeira e discussão e votação ao Projeto de Lei nº1.269/2015, de autoria do
Executivo Municipal, e comunica que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária deu parecer favorável, e submete o referido projeto em discussão.
Não havendo quem queira discutir o Sr. Presidente submete o referido projeto
em votação. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei nº1.269/2015 foi
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente passa agora a primeira e discussão
e votação ao Projeto de Lei nº1.270/2015, de autoria dos vereadores
Wanderson Alessandro Ribeiro e Mauro de Almeida Ribeiro, e comunica que as
comissões deram pareceres favoráveis, porem há uma emenda que será
encaminhada a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e será discutida e
votada na próxima reunião, sendo assim submete o referido projeto em
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discussão. Não havendo quem queira discutir o Sr. Presidente submete o
referido em primeira votação. O Sr. Presidente declara que o Projeto de Lei
nº1.270/2015 foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita ao
Secretário que faça a leitura do Requerimento nº002/205, de autoria do
Vereador Lucas Camargo dos Santos. Ao término da leitura submete o referido
requerimento em discussão. Em discussão o Vereador Lucas Camargo dos
Santos esclarece os objetivos desse requerimento, sendo que o investimento no
turismo no Município depende muito desse conselho. Em discussão o Vereador
Isaac Borges da Rosa faz comentários favoráveis ao requerimento. Ao termino
da discussão submete o referido requerimento em votação. O Sr. Presidente
declara que o Requerimento nº002/2015 esta aprovado por unanimidade. O Sr.
Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura do Requerimento nº003/205,
de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos. Ao término da leitura
submete o referido requerimento em discussão. Em discussão o Vereador Lucas
Camargo dos Santos esclarece os objetivos desse requerimento e que o
conselho de cultura é muito importante para o Município. Não havendo quem
queira discutir o Sr. Presidente submete o referido requerimento em votação. O
Sr. Presidente declara que o Requerimento nº003/2015 esta aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura do
Requerimento nº004/205, de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos.
Ao término da leitura submete o referido requerimento em discussão. Em
discussão o Vereador Lucas Camargo dos Santos esclarece os objetivos do
requerimento e que o CRAS precisa do profissional de psicologia. Em discussão
o Vereador Isaac Borges da Rosa comenta que é de grande importância a
contratação de um psicólogo para o CRAS. Ao termino da discussão o Sr.
Presidente submete o referido requerimento em votação. O Sr. Presidente
declara que o Requerimento nº004/2015 esta aprovado por unanimidade. O Sr.
Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura do Requerimento nº005/205,
de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos. Ao término da leitura
submete o referido requerimento em discussão. Em discussão o Vereador Lucas
Camargo dos Santos esclarece os objetivos desse requerimento e que muitas
crianças vão para escola sem estar alimentada, e a boa alimentação é essencial
para o desenvolvimento das crianças. Em discussão o Vereador Isaac Borges
da Rosa faz comentários sobre a importância de um nutricionista para as
escolas municipais. Ao Termino da discussão submete o referido requerimento
em votação. O Sr. Presidente declara que o Requerimento nº005/2015 esta
aprovado por unanimidade. Dando sequencia o Sr. Presidente solicita ao
Secretário que faça a leitura das Indicações nº043/2015, nº045/2015,
nº047/2015, nº049/2015 e nº052/2015, todas de autoria do Vereador Jenner
Charles Rennó; Indicações nº054/2015 e nº055/2015, ambas de autoria do
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Vereador Donizeti Silva da Rosa; Indicações nº056/2015 e nº057/2015, ambas
de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos; Indicações nº058/2015 e
nº059/2015, ambas de autoria dos vereadores Mauro de Almeida Ribeiro e
Wanderson Alessandro Ribeiro; Indicações nº060/2015, nº061/2015 e
nº062/2015, todas de autoria do Vereador Osmar de Jesus Souza. Ao término
da leitura comunica que as indicações serão encaminhadas para as devidas
providencias. O Sr. Presidente passa a distribuição para as comissões
permanentes para analise e emissão de parecer os seguintes projetos: Projeto
de Lei nº1.271/2015, que “Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal, ás Comissões de Constituição,
Justiça e Redação e de Saúde, Ação Social, Educação e Cultura; Projeto de Lei
nº1.272/2015, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o “Concurso
Anual de Decoração Luminosa de Natal” no Município de Sapucaí-Mirim e dá
outras providências”, de autoria dos vereadores Wanderson Alessandro Ribeiro
e Mauro de Almeida Ribeiro, ás Comissões de Constituição, Justiça e Redação
e de Saúde, Ação Social, Educação e Cultura; Projeto de Lei nº1.273/2015, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a Feira Livre no Município de
Sapucaí-Mirim e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Mauro de
Almeida Ribeiro e Wanderson Alessandro Ribeiro, ás Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e de Assuntos Municipais e Administração
Publica. Na sequencia abre a palavra aos senhores vereadores. E no uso da
palavra o Vereador Lucas Camargo dos Santos faz comentários sobre a
participação popular nas reuniões de Câmara; parabeniza os trabalhos dos
vereadores; parabeniza também o projeto de jiu-jítsu da cidade, que esta sendo
muito bem realizado; parabeniza a Secretária de Esporte pelo campeonato de
futebol que esta ocorrendo na cidade; comenta da falta de autonomia dos
vereadores para ajudar a administração do Município; fala que o Executivo esta
renegando receita e que a desculpa é que não se pode contratar para não
estourar a folha de pagamento, e sugere para que não se faça a festa de peão
na cidade e economize esse dinheiro, pois o País esta em crise, e que existem
outras prioridades no Município. E no uso da palavra o Vereador Osmar de
Jesus Souza faz comentários sobre suas indicações; fala sobre o calçamento
que da acesso ao NR Acampamentos, pois esta empresa teve um gasto de
R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) nesse calçamento, e pede ao Prefeito que
olhe com carinho esta empresa que esta há muitos anos no Município e
emprega muita gente; Fala sobre o trabalho da municipe Cristina que recolhe
animais abandonados nas ruas da cidade, e pede para que os vereadores e o
Prefeito ajudem essa munícipe; pede ao Executivo que olhe com carinho sobre
uma ponte da propriedade do Sr. Carlinho do Bairro de Santa Luzia; fala sobre a
construção de um vestiário que ainda não foi construído do Bairro do Paiol e
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Bairro dos Nogueiras; fala sobre a importância de quadras esportivas na vila
São Geraldo e na Florada da Serra; parabeniza o Sr. José Francisco Ribeiro por
pagar o conserto da caminhonete da Policia Militar, e solicita que o Prefeito
invista em mais segurança em nosso Município, e finaliza pedindo ao Prefeito
que atenda todos os vereadores. 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, 19 de maio de 2015.
1)-_______________________

2)-_________________________

3)-_______________________

4)-________________________

5)-_______________________

6)-_________________________
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8)-_________________________

9)-_______________________
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