CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
- Estado de Minas Gerais Legislatura 2013/2016

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 035/2015
(Dia 07 de dezembro, segunda-feira, às 17:30 horas).
Aos sete (07) dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze (2015), às 17:30
horas, nesta cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, realizou-se a
35ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. Com a palavra, o 1° Secretário, Wilber Pitol Moura, constatou a presença dos seguintes Senhores Vereadores: 1) Carlos Henrique Vilela, 2) José Anselmo Alexandre de Oliveira,
3) João Carlos Ferreira Costa Júnior, 4) José Joaquim Silva, 5) Juliano Alves da Silva,
6) Lucas Cardoso Carielo, 7) Luiz Floriano Avelino, 8) Wilber Pitol Moura 9) Antônio Marcos Esteves. Com a presença de nove (09) Vereadores, o Senhor Presidente,
Juliano Alves da Silva, pediu as bênçãos de Deus nos trabalhos do Legislativo, e,
logo em seguida, solicitou a todos que desligassem seus celulares e declarou aberta
a Sessão. - PEQUENO EXPEDIENTE – I – EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício
nº 187/2015 do Chefe da Seção de Cultura, Júnio César Oliveira Martins, encaminhando comunicado oficial do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural –
COMPAC, resultado da deliberação acerca do “Projeto de Tombamento Histórico” em
reunião ordinária do dia 02/12/2015. Após a leitura do referido ofício, bem como do
comunicado, o Presidente Juliano Alves da Silva, agradece a presença do Chefe do
Departamento de Cultura, Sr. Junio César Oliveira Martins que, pela segunda vez,
atende os pedidos da Câmara Municipal para dar os devidos esclarecimentos. - II –
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Convite para Sessão Solene da Câmara Municipal
de Guaxupé para entrega de Títulos de Cidadão Guaxupeano e Honra ao Mérito
concedidos no ano de 2015. Local: Câmara Municipal de Guaxupé. Data:
11/12/2015, Horário: às 19h30 min. III – EXPEDIENTE DE VEREADORES: Solicitada, a palavra foi passada ao edil José Joaquim Silva que solicitou a inserção do Projeto de Resolução n° 010/2015, que “Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento
da Câmara Municipal”. Ainda no expediente de vereadores, o Presidente Juliano Alves da Silva, solicita que seja levado ao conhecimento do órgão fiscalizador do Poder Executivo, para que fiscalize o abuso acerca dos veículos de som ambulante de
propaganda. De acordo com o Presidente, não precisa de tanto barulho para fazer
propaganda. Solicitada, a palavra foi passada ao edil Wilber Pitol Moura, que relatou que esteve na prefeitura acompanhando um morador do bairro da Furna, que
foi retirar certidão negativa da prefeitura com a união, para registrar o imóvel permutado para aumentar o campo de futebol do bairro, mais a tal certidão não saiu
devido a uma dívida do município com o INSS. De acordo com Wilber, em conversa informal com assessores da prefeitura, o montante da dívida é de dois milhões
de reais. O Vereador acrescenta ainda, que além de não conseguir gerar certidões
negativas, esta situação prejudica a vinda de recursos tanto estaduais como federais. Para finalizar, o Vereador pede para que a prefeitura não deixe que as dívidas
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chegue a este ponto. Ainda com a palavra, Wilber fala que esteve em visita ao PSF
do bairro Bela Vista, e que no local existem muitas infiltrações e que a epidemiologia fez quatro autuações no imóvel, devido ao acumulo de água na lage do prédio.
O Vereador pede providências urgentes. - GRANDE EXPEDIENTE: 1. Projeto de
Lei n° 018/2015, de autoria do Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público no Bairro São José (Porto) e dá outras Providências”. Colocado o pedido
de URGÊNCIA em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi deliberado acerca da DISPENSA DE PARECER, que da mesma forma, foi
aprovado por unanimidade. Solicitada, a palavra foi passada ao edil Lucas Cardoso Carielo. Com a palavra, o Vereador diz que consta no roteiro, no expediente do
dia, as propostas 1,2,3,4.1,4.2 e 4.3 de emendas modificativas ao Plano Plurianual e
LDO. O Vereador pede para inseri- las na pauta, para serem distribuídas, para posteriormente serem votadas. Colocado o requerimento de inserção na pauta das
emendas de alteração modificativas da LDO 1,2,3 em discussão, o edil José Joaquim Silva solicita a palavra. Com a palavra, o Vereador diz que não viu as emendas, e diz que por essa razão, ele é contra. O Vereador Antônio Marcos Estees pede
uma parte, e diz que o vereador não entendeu, mas que o requerimento é para inserção para ser distribuído. Colocado o requerimento de autoria do edil Lucas Cardoso Carielo em votação, ele foi aprovado por unanimidade. O Presidente pede
para que os vereadores possam vir a Câmara amanhã, para darem os pareceres nas
emendas, e assim, marcar uma reunião extraordinária na quarta. Colocado o requerimento de inserção do Projeto de Resolução n° 010/2015, que “Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Câmara Municipal”, em discussão e votação, ele
foi aprovado em unanimidade. Colocado o pedido de URGÊNCIA em discussão e
votação, ele foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi deliberado acerca da
DISPENSA DE PARECER, que da mesma forma, foi aprovado por unanimidade.
Antes de dar início a ordem do dia, o edil Lucas Cardoso Carielo solicita a palavra.
Com a palavra, o Vereador solicita a inserção na pauta, apenas para ser distribuído
as comissões competentes, a Proposta de Emenda a Lei Orgânica 010/2015, que
“Dispõe sobre acréscimos de dispositivos na lei Orgânica do município de Carmo do Rio
Claro”. Solicitada, novamente a palavra foi passada ao edil Lucas Cardoso Carielo.
Com a palavra, O Vereador propõe o seguinte requerimento “Lucas Cardoso Carielo, João Carlos Ferreira Costa Junior e Antônio Marcos Esteves, Vereadores da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro/MG, nos termos do art. 64 e seguintes do
Regimento Interno, Vêm requerer que submeta a apreciação do Plenário Projeto de
Resolução visando à criação de Comissão Especial com a finalidade específica para
averiguar atual situação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, tendo
em vista que o mencionado Conselho nada vem deliberando ultimamente por falta
de quorum, existindo ainda, suspeita de irregularidade na prestação de contas e
falta de análise referente a várias questões de saúde local, além de outras questões
correlatas ao funcionamento do CMS. O prazo da Comissão deverá funcionar pelo
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prazo de 90 (noventa dias) para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi
aprovado por unanimidade. - ORDEM DO DIA: 1. Projeto de Lei n° 018/2015, de
autoria do Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público no Bairro São José (Porto) e dá outras Providências”. Após a leitura, o referido projeto foi colocado em discussão e votação, e foi aprovado por unanimidade, em única deliberação. 2. Projeto de Lei n° 075/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
n° 2.115/2010, Dispõe sobre Elaboração, Beneficiamento e Comercialização de Produtos de
Origem Animal e Vegetal no Município de Carmo do Rio Claro – MG; Cria o Serviço de
Inspeção Municipal e dá outras Providências”. Colocado o referido projeto em discussão, o edil Lucas Cardoso Carielo solicita o uso da palavra. Com a palavra, o Vereador apresenta uma emenda modificativa ao projeto ficando da seguinte forma: “o
paragrafo único do art. 3° do Projeto de Lei em epígrafe passa a vigorar com a seguinte redação.: Art. 1° - (…) Art. 3° - (…) - Parágrafo único: Caberá ao SIM a responsabilidade
das atividades de inspeção sanitária, podendo tal competência ser delegada a Consórcios
Públicos criados para essa mesma finalidade, mediante autorização legislativa”. Colocado
o pedido de DISPENSA DE PARECER da referida emenda em discussão e votação,
ele foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a emenda foi colocada em discussão e votação, e igualmente, ela foi aprovada por unanimidade. Por fim, o projeto
com sua emenda devidamente aprovada, foi colocado em discussão, o edil João
Carlos Ferreira Costa Júnior solicita a palavra. Com a palavra, o Vereador solicita a
deliberação do pedido de urgência, para que o projeto possa ser votado em única
deliberação. Colocado o pedido de URGÊNCIA em discussão e votação, ele foi
aprovado por unanimidade. Por fim, o referido projeto foi colocado em votação, e
foi aprovado por unanimidade, em única deliberação. 3. Projeto de Lei n°
078/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre Alteração na Lei n°
2.203/2011, Trata dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social do Município
e dá outras Providências. Após a leitura, o referido projeto foi colocado em discussão
e votação, e foi aprovado por unanimidade, em 1ª deliberação. 4. Projeto de Resolução 009/2015, que “Dispõe sobre Criação de Comissão Especial para Averiguar a situação Conselho Municipal de Saúde” . Após a leitura, o referido projeto foi colocado em
discussão e votação, e foi aprovado por unanimidade, em única deliberação. 5. Projeto de Resolução n° 010/2015, que “Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Câmara Municipal”. Colocado o referido projeto em discussão e votação, ele foi
aprovado em unanimidade, em única deliberação. 5. Deliberação acerca da mesa
diretora para o mandato 2016/2016. Chapa Única: Presidente: Wilber Pitol Moura;
Vice-presidente: João Carlos Ferreira Costa Júnior; 1º Secretário: Juliano Alves da
Silva; 2º Secretário: Antônio Marcos Esteves. O Presidente, Juliano Alves da Silva
declarou que a eleição será nominal e aberta. Colocado a votação da referida chapa
em discussão e votação, ela foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Presidente, Juliano Alves da Silva declara: “Nos termos do art. 17 parágrafo 3º do Regimen117
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to Interno desta Casa Legislativa, Proclamo eleitos: Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, respectivamente, os edis: Wilber Pitol Moura, João Carlos Ferreira Costa
Júnior, Juliano Alves da Silva, José Joaquim Silva, Antônio Marcos Esteves, que compõem
a única chapa inscrita. Fica marcada a Posse para o dia 04 de janeiro de 2016, às 16 horas,
nesta sala de Sessões, e, desde já, convocados todos os nobres edis para aquele ato”. INSCRITOS PARA FAZEREM O USO DA PALAVRA: Chefe da Seção de Cultura, Junio
César Oliveira Martins. Assunto: Prestar esclarecimento acerca do tombamento
municipal do núcleo histórico de Carmo do Rio Claro/MG. Com a palavra, o Sr. Junio César diz que o projeto está arquivado e que o ato do Tombamento foi proposto pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, e não, pela Seção de Cultura,
ou seja, propriamente o Poder Executivo. Junior também fala da positividade do
tombamento da Serra da Tormenta e do reconhecimento do doce e do tear, como
bens materiais. Com relação ao núcleo, Junio diz que o Conselho acatou as impugnações apresentadas pelos donos dos imóveis notificados. Os vereadores manifestaram a preocupação com a questão do arquivamento do projeto, e solicitam que a
prefeitura envie um projeto retirando da Lei 1.720 de março de 2005, a questão dos
imóveis particulares. Solicitada, a palavra foi passada ao edil Carlos Henrique Vilela. Com a palavra, o Vereador questiona a questão das 70 casas que já estão cadastradas há muitos anos, se o processo delas também param, ou vão continuar. Em
resposta, Junio diz que o inventário feito desde de 2005 está no IEFA e no Ministério Público. Junior acrescenta ainda, não saber a deliberação do IEFA pro ano de
2016. Antes de finalizar a presente reunião, o Presidente Juliano Alves da Silva, faz
uma convocação para uma Reunião Extraordinária a se realizar no dia 09/12/2015,
às 17h30 min, para deliberação e votação dos projetos: PL 054/2015; PL 057/2015 e
PL 074/2015 referentes ao orçamento do LDO e PPA. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos para serem tratados, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e pedindo as bênçãos de Deus e em nome da população carmelitana,
declarou encerrada a presente Reunião. Lavrou-se, em seguida, a presente ata que
vai por mim assinada, __________________________, Wilber Pitol Moura, 1º Secretário, bem como pelo Presidente e demais Vereadores, após a devida aprovação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, aos sete (07) dias
do mês de dezembro do ano de 2015.

1. _______________________________
Juliano Alves da Silva
Presidente da Câmara
2. ________________________
José Joaquim Silva
Vice-Presidente
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3. ________________________
Wilber Pitol Moura
1º. Secretário
4. _________________________
Luiz Floriano Avelino
2º. Secretário
5. _________________________
Carlos Henrique Vilela

6. _________________________
José Anselmo Alexandre de Oliveira

7. _________________________
Lucas Cardoso Carielo

8. _________________________
João Carlos Ferreira Costa Júnior

9. _________________________
Antônio Marcos Esteves
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