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

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 037/2016
(Dia 21 de novembro, segunda-feira, às 17:30 horas).
Aos vinte um (21) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis (2016), às
17:30 horas, nesta cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, realizouse a 37ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. O vereador Juliano Alves da Silva, 1º Secretário da Câmara Municipal, constatou a presença dos seguintes Senhores Vereadores: 1) Antônio Marcos Esteves, 2) José Joaquim
Silva, 3) Juliano Alves da Silva, 4) Luiz Floriano Avelino, 5) João Carlos Ferreira
Costa Júnior, 6) Carlos Henrique Vilela, 7) Wilber Pitol Moura, 8) Lucas Cardoso
Carielo e 9) Jerson Henrique Soares. Com a presença de nove (09) Vereadores, o Senhor Presidente, Wilber Pitol Moura, 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: 1. Ofício n° 173/2016 do gabinete do Prefeito do Município de Carmo do
Rio Claro, Sebastião Cezar Lemos, solicitando a indicação de um representante do
Poder Legislativo para compor a “Comissão Municipal de Valores Imobiliários” Comissão que elaborará a nova planta de valores imobiliários do Município. O edil
João Carlos Ferreira Costa Júnior manifestou interesse em representar o Poder Legislativo na referida Comissão. 2. Ofício n° 002/2016 do Secretário-Executivo dos
Conselhos Municipais, Ronaldo Araújo Januário, solicitando a indicação de membros do Poder Legislativo para compor o Conselho Municipal de Juventude – CMJ,
conforme Lei Municipal n° 1.724/2005. Vereadores indicados para representarem o
Poder Legislativo, no referido Conselho, são eles: Titulares: José Joaquim Silva e
Luiz Floriano Avelino; Suplentes: Jerson Henrique Soares e Lucas Cardoso Carielo.
- II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Comunicado n° 200114/2016 do Ministério
da Educação informando liberação de recursos destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 2. Convite do
Colégio Vencer para a Noite Cultural “Era uma vez...” Data: 22/11/2016, Horário:
19h30 min, Local: Quadra da escola. - III – EXPEDIENTE DE VEREADORES: O 1°
secretário, Juliano Alves da Silva, fez a leitura da indicação de n° 287/2017, de sua
autoria, solicitando dois redutores de velocidades na rua Epifânio Magalhães Macedo, tendo em vista a velocidade excessiva dos veículos que trafegam naquele local. Solicitada, a palavra foi passada ao edil Juliano Alves da Silva. Com a palavra,
o Vereador solicitou a substituição das lâmpadas antigas da praça D. Maria Goulart, que não clareiam mais, por lâmpadas mais novas e eficientes. Juliano solicita
também outros apoios, como da Polícia Militar, Conselho Tutelar e população em
geral, para realização de uma campanha de restruturação da praça, que atualmente, após as 19 horas, está sendo frequentada por usuários de drogas, tornando perigosa para os frequentadores. Solicitada, a palavra foi passada ao edil Antônio Mar331
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cos Esteves. Concedida, o edil reiterou o pedido de execução de obras de evasão de
água pluviais na estrada rural que dá acesso ao Distrito Vilelândia, no trecho
próximo as propriedades do antigo Capi. O Vereador diz que, o grande volume de
chuva no último feriado inundou todo o local, interditando a estrada. Antônio
Marcos solicitou ainda, reparos na estrada rural que acesso ao bairro da Vilelândia,
no trecho entre a Serra da rapadura até a cidade. Por fim, o Vereador solicitou maquinário para fazer reparos nas estradas rurais do Córrego Grande, Segredo e
Mata. Solicitado, o Presidente Wilber Pitol Moura quebrou o protocolo regimental
e cedeu a palavra ao Procurador do Município, Bruno Cade, que esclareceu questões do Projeto de Lei n° 045/2016, que “Dispõe sobre a Contratação por Tempo Determinado, para Atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público, nos Termos do Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá Outras Providências”. GRANDE EXPEDIENTE: 1. Anteprojeto de Lei Complementar n° 005/2016, que
“Altera Lei Complementar n°002/93 que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Carmo do Rio Claro e dá Outras Providências”. O referido projeto foi
encaminhado ao Poder Executivo. 2. Requerimento de autoria do edil Antônio
Marcos Esteves, requer que seja solicitado ao Prefeito e/ou ao setor competente a
relação de todos os servidores contratados, com menção dos nomes completos e
seus respectivos cargos/funções. Colocado o requerimento em discussão e votação,
ele foi aprovado por unanimidade. 3. Requerimento de Moção de Pesar, de autoria do edil José Joaquim Silva, a ser encaminhado aos familiares do Senhor Sandro Antônio da Costa Silva. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele
foi aprovado por unanimidade. Após a devida aprovação, o edil João Carlos Ferreira Costa Júnior solicitou autorização para subscrever a presente Moção. Requerimentos orais: 1. Requerimento de Moção de Pesar, de autoria de todos os vereadores, a ser encaminhado aos familiares do Senhor Pedro Homero do Nascimento.
Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 2. Requerimento de Moção de Pesar, de autoria do edil José Joaquim Silva, a ser
encaminhado aos familiares do Senhor Hugo Bengtsson Júnior. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 3. Concedida,
a palavra foi passada ao edil José Joaquim Silva que solicitou a inserção do Projeto
de Lei n° 048/2016, que Altera Lei 2575 de 28 de Dezembro de 2015 que “Estima a
Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2016 e dá Outras Providências”, na pauta,
bem como a deliberação dos pedidos de urgência e dispensa de parecer. Colocado
o requerimento de inserção do projeto na pauta em discussão e votação, ele foi
aprovado por unanimidade. Colocado o pedido de urgência em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado o pedido de dispensa de parecer do referido projeto que, igualmente, foi aprovado por unanimidade. 4. Concedida, a palavra foi passada ao edil Lucas Cardoso Carielo que requereu
autorização para divulgar e presidir audiência pública, na próxima quinta-feira,
dia 01 de dezembro de 2016, às 18 horas, para discutir projetos com redação direci331
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onada a dar uma melhor qualidade de vida, dentro do possível, as pessoas com deficiência/e ou mobilidade reduzida de nossa cidade, bem como a criação do Conselho Municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 5. Ainda com a
palavra, Lucas Cardoso Carielo apresentou requerimento justificando sua ausência
na 37ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. O Vereador explicou que estava em viagem a serviço público, resolvendo a questão da verba “rede resposta” que o hospital deixou de receber, em razão da transferência do
Pronto Atendimento para o Ambulatório Risoleta Tolentino Neves. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 6. Por fim,
Lucas Cardoso Carielo solicita a inserção de um requerimento solicitando informações, ao Poder Executivo, se vai haver contrato de parceria para 2017, dentro do
Marco Regulatório, garantindo pelo menos mais cinco de parceria com a creche Recanto de Alegria. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 7. Concedida a palavra, o edil João Carlos Ferreira Costa Júnior apresentou requerimento de Moção de Aplausos a ser encaminhado as Lojas
Maçônicas Fraternidade Carmelitana e Acácias do Sapucahy pelo compromisso de
assumir a presidência e diretoria da Apae de Carmo do Rio Claro. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. 8. Concedida a palavra, o edil Jerson Henrique Soares que apresentou requerimento justificando sua ausência na 37ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara
Municipal. O Vereador explicou que estava em viagem, a serviço público, buscando emendas parlamentares, no orçamento 2017, com o deputado federal, Pe. João,
para o término da Unidade de Beneficiamento de Pescado – UBP. Colocado o requerimento em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade. - ORDEM
DO DIA: 1. Projeto de Lei n° 030/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a
Lei n° 2.177 de 07 de Abril de 2011 que Desafeta, Incorpora aos Bens Dominicais e Autoriza o Poder Executivo a Doar à Carla Hespanhol de Souza – Me a Área que Menciona e dá
outras Providências”. Colocado o referido projeto em discussão e votação, ele foi
aprovado por seis (6) favoráveis, em 1ª deliberação. Votos favoráveis: Carlos Henrique Vilela, Jerson Henrique Soares, Juliano Alves da Silva, José Joaquim Silva, Lucas Cardoso Carielo, João Carlos Ferreira Costa Júnior. Sendo os dois (2) votos contrários dos edis: Luiz Floriano Avelino e Antônio Marcos Esteves. 2. 1ª Proposta de
Emenda ao Projeto de Lei n° 037/2016, que “Autoriza a Concessão de Subvenções, Auxílios e Contribuições e dá Outras Providências”. Colocado a referida emenda em discussão e votação, ela foi aprovada por unanimidade. 3. 2ª Proposta de Emenda ao
Projeto de Lei n° 037/2016, que “Autoriza a Concessão de Subvenções, Auxílios e Contribuições e dá Outras Providências ”. Colocado a referida emenda em discussão e votação, ela foi aprovada por unanimidade. 4. Projeto de Lei n° 037/2016, que “Autoriza a Concessão de Subvenções, Auxílios e Contribuições e dá Outras Providências ”. Colocado o referido projeto, com suas emendas devidamente aprovadas, em discus331
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são e votação, ele foi aprovado por unanimidade, em 1ª deliberação. 5. Projeto de
Lei n° 048/2016, que Altera Lei 2575 de 28 de Dezembro de 2015 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2016 e dá Outras Providências”. Colocado o referido projeto em discussão e votação, ele foi aprovado por unanimidade, em Única deliberação. Antes de finalizar a presente reunião, o Presidente Wilber Pitol
Moura efetuou a leitura do Edital de Convocação de Reunião Extraordinária, a ser
realizada em 21 de novembro de 2016, segunda-feira, com início às 18h00 mim (dezoito horas) para votar a 2ª deliberação do Projeto de Lei n° 036/2016, que “Estima
a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2017”. - 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, __________________________, Juliano Alves da Silva, 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 vinte e um (21) dias
do mês de novembro do ano de 2016.

1. _______________________________
Wilber Pitol Moura
Presidente

2. _______________________________
João Carlos Ferreira Costa Júnior
Vice-presidente

3. ________________________
Juliano Alves da Silva
1º. Secretário

4. _________________________
Antônio Marcos Esteves
2º. Secretário
5. _________________________
José Joaquim Silva
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6. _________________________
Luiz Floriano Avelino

7. _________________________
Carlos Henrique Vilela

8. _________________________
Jerson Henrique Soares

9. _________________________
Lucas Cardoso Carielo
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