CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
- Estado de Minas Gerais Legislatura 2017/2020

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 002/2017
(Dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 17h30).
Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete (2017), às dezessete horas e trinta minutos, nesta cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da Câmara
Municipal. O vereador Paulo Marcelo Silva, 1º Secretário da Câmara Municipal,
constatou a presença dos seguintes vereadores: 1) Angela Maria de Souza Vitor, 2)
Filipe Cardoso Carielo, 3) Inácio Roberto Lopes, 4) João dos Reis Vilela, 5) João
Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira 6) José Joaquim Silva, 7) Juliano Alves da
Silva, 8) Paulo Marcelo Silva e 9) Sandro Deoclécio de Oliveira. Com a presença de
nove (09) Vereadores, o Presidente, Juliano Alves da Silva, pediu as bênçãos de
Deus nos trabalhos do Legislativo, e, logo em seguida, declarou aberta a Sessão. O
Presidente, Juliano Alves da Silva, registrou a presença do Dr. Ismael Jerônimo Soares, Delegado da Polícia Civil de Carmo do Rio Claro e também da senhora Iolanda Iunes. Em seguida, solicitou ao vereador Filipe Cardoso Carielo para ler a mensagem dos estudantes de Campos Gerais, trazida pela senhora Iolanda, que presenteou cada um dos vereadores com uma rosa. O Presidente Juliano Alves da Silva agradeceu a gentileza e carinho da senhora Iolanda e a todos os estudantes por
ela representados. - PEQUENO EXPEDIENTE – I – EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Não houve - II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Correspondência do Vila
Nova Futebol Clube enviando relação de frequência das crianças assistidas dos
bairros Acampamento e Jardim América referente ao mês de janeiro de 2017. 2. Comunicado n° CM219284/2016 do Ministério da Educação informando liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. – III – EXPEDIENTE DE VEREADORES:
1. Indicação 027/2017 do edil Paulo Marcelo Silva, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a pintura dos quebra-molas e faixas de pedestre em
todo Município, bem como a colocação de placas indicativas dos principais pontos
referenciais – entrada/saída da cidade, balsas, fórum, Delegacia de Polícia, Velório,
Hospital, Prefeitura, Câmara entre outros. Para tanto, sugere também que seja feito
um estudo para analisar o local mais adequado para instalação destas placas. Indicações orais: Com a palavra, o vereador João dos Reis Vilela, solicita a retirada do
canteiro central localizado no Distrito de Vilelândia, substituindo-o por quebramolas, uma vez que a via é estreita e não permite a passagem de veículos quando
há caminhões parados próximo ao canteiro . Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo, solicita, a pedido dos moradores da Travessa Marta dos Reis Santos,
que o Executivo, em parceria com a Copasa, providencie o conserto dos cavaletes
que ficam localizados no início da referida Travessa. Na segunda indicação, o edil
solicita, a pedido dos moradores do bairro Castelhanos, a reforma dos mata-burros
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localizados próximo à Igreja da Rapadura. Na terceira indicação, a pedido dos moradores dos bairros Acampamento, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de
Lourdes, solicita que seja feita galeria próxima à quadra de esportes do bairro
Acampamento, para resolver o problema com inundações no local. Por fim, solicita
que o setor competente reveja iluminação da Rua Roberval Teixeira Bueno, bem
como o cascalhamento e iluminação da rua localizada ao lado da Roberval Teixeira
Bueno. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira solicita ao Prefeito
que estude a possibilidade de providenciar a instalação de um bebedouro com
água gelada, bem como o envio de geladeira e micro-ondas para os funcionários
que trabalham no Pronto Atendimento localizado no Hospital São Vicente de Paulo. Solicita, ainda, que disponibilize um local apropriado para que os mesmos realizem suas refeições. Na segunda indicação, o edil solicita a limpeza do campo localizado ao lado da quadra do bairro Jacuba, bem como os reparos e a reinstalação da
trave que foi arrancada pela máquina da prefeitura. Com a palavra, o vereador José
Joaquim Silva solicita a limpeza da quadra de esportes do bairro Acampamento,
que se encontra suja com fezes de pombos, o que pode causar várias doenças respiratórias, inclusive a Meningite. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva, faz
a leitura das seguintes indicações: 1. Indicação 028/2017 do edil Juliano Alves da
Silva, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente realizar Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela nos distritos do Itaci e Vilelândia, bem
como em toda zona rural do Município. Na oportunidade, sugere aumentar a dose
diária na cidade para atender a população o mais rápido possível. 2. Indicação
029/2017 do edil Juliano Alves da Silva, solicitando ao Prefeito que que determine
ao setor competente a limpeza dos córregos no Município para combater a proliferação de mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, transmissor da dengue. 3. Indicação 030/2017 do edil Juliano Alves da Silva, solicitando ao Prefeito que estude
a possibilidade de providenciar com urgência a instalação de um programa de monitoramento de câmeras de segurança em conjunto com as Polícias Civil e Militar,
bem como com o CONSEP. 4. Indicação 032/2017 dos edis Paulo Marcelo Silva e
Sandro Deoclécio de Oliveira, solicitando ao prefeito que estude a possibilidade
de viabilizar três (03) bebedouros – um (01) para o quartel da Polícia Militar, um
(01) para atendimento ao público na nova casa da Polícia Civil e outro (01) para a
SEAP. 5. Indicação 033/2017 dos edis Paulo Marcelo Silva e Sandro Deoclécio de
Oliveira, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a realização de
reparos na Rua Júlio Faria de Castro até a altura da Rua Professor Milton Araújo
Pereira com a Rua Joaquim Pio Vilela. Segundo os Vereadores, o piso se encontra
irregular e com bloquetes soltos, necessitando de reforma urgente. 6. Indicação
035/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a realização de “tapa-buraco” embaixo de ponte localizada na divisa do bairro rural Campo Redondo com Carmo do Rio Claro. 7. Indicação 036/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que in28
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terceda junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a fim de criar
projeto visando à implantação, no Distrito do Itaci, de cursos profissionalizantes
gratuitos, como bordadeira, confeitaria etc. 8. Indicação 037/2017 da edil Angela
Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a
construção de mata-burro entre os bairros rurais Campo Redondo e Macaquinho.
9. Indicação 038/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando a pedido
dos moradores do Itaci e da Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, a instalação de um
transformador trifásico no distrito. 10. Indicação 039/2017 da edil Angela Maria de
Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a colocação
de placas indicativas de nomes de ruas do Itaci antes da tradicional festa do Senhor
Bom Jesus dos Aflitos, em data de 06 de agosto, bem como sinalizar nos arredores do
distrito com os seguintes dizeres: “Caminho da Fé que conduz à terra do Bom Jesus dos
Aflitos até o Itaci”, facilitando o acesso aos fiéis/visitantes. 11. Indicação 040/2017 da
edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor
competente a retirada de andaimes localizados na Rua Cônego Leopoldo antes do
Carnaval deste ano. - GRANDE EXPEDIENTE: 1. Projeto de Resolução nº.
005/2017, de autoria do edil Filipe Cardoso Carielo, que “Concede Título de Cidadão
Honorário de Carmo do Rio Claro ao Sr. Aparecido Afonso Cruz”. O referido projeto foi
encaminhado para as comissões competentes. 2. Requerimento de autoria da edil
Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito deste Município o total de
gastos com Pessoal por setor e por cargo. Colocado o requerimento em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. 3. Requerimento de autoria do edil Filipe Cardoso Carielo, solicitando ao Prefeito deste Município o envio a esta Casa Legislativa de cópias dos editais concernentes aos Processos Seletivos já realizados
em 2017 e os em andamento no Poder Executivo, incluindo o do ESFs e Professores. Na oportunidade, solicita que sejam explicitados os motivos dos critérios de
pontuação de cada um, em especial o de experiência e quaisquer outros que por
ventura divergirem entre si, ressalvadas as peculiaridades de cada caso. Colocado
o requerimento em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 4. Requerimento de autoria dos edis Juliano Alves da Silva e João Paulo de Castro Ferreira, solicitando ao Prefeito deste Município o que se segue: data em que o Município carmelitano começou a utilizar o Portal Transparência Fly; o valor pago mensalmente ao portal/contratado; os motivos pelos quais as informações não estão
sendo enviadas periodicamente pelo Município, encontrando-se desatualizadas; a
cópia do contrato de prestação desse serviço. Com a palavra, o Presidente Juliano
Alves da Silva afirmou que esteve em Belo Horizonte juntamente com o vereador
João Paulo de Castro Ferreira, também com o intuito de fazer um Portal da Transparência para a Câmara Municipal. Esclareceu que tudo o que for feito pelo Município e também agora pela Câmara Municipal poderá ser acessado através deste
portal e que no momento não é um serviço que está sendo prestado de forma satisfatória. Na sequência, o vereador João Paulo de Castro Ferreira pediu a palavra e
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reafirmou que estiveram em Belo Horizonte na semana passada junto à Secretaria
de Transparência do Governo do Estado para discutir a implementação do Portal
da Transparência no âmbito da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro. Explicou que o Portal é uma ferramenta que permite à qualquer cidadão acessar os gastos da Câmara através da internet. Acrescentou que, por curiosidade, acessaram o
Portal da Prefeitura e verificaram que nenhuma informação que a população tem
direito é fornecida através do Portal. Colocado o requerimento em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. - ORDEM DO DIA : O vereador João Paulo
de Castro Ferreira pediu a palavra e solicitou a inclusão em pauta do Projeto de
Lei Complementar n° 005/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
criação de cargos de carreira e dá outras providências” e do Projeto de Lei n° 006/2017,
de autoria do Poder Executivo, 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”. Esclareceu que
os projetos foram enviados pela Prefeitura hoje para tratar sobre o que foi discutido e assumido por esta Casa perante o Ministério Público e a Prefeitura durante a
Audiência Pública que viabilizou o acordo entre Prefeitura e Hospital. A vereadora
Angela Maria de Souza Vitor argumentou que os projetos chegaram às 16h30 e por
isso não tiveram condições nem de ler os mesmos. Solicitou aos vereadores que votem contra a inclusão em pauta, porque precisam se inteirar do teor dos projetos.
Angela afirma que está ciente de que o Promotor pediu para que agilizassem esses
projetos, mas se torna impossível visto que os mesmos chegaram meia hora antes
da reunião. O Presidente, Juliano Alves da Silva, disse que gostaria de marcar uma
reunião extraordinária para quarta-feira, às 18 horas, para tratar especificamente
sobre estes dois projetos. Esclarece que no Regimento Interno não consta nada a
respeito de inclusão de projeto em pauta e, por isso, vai colocar em deliberação do
Plenário e será necessário seis votos favoráveis para inserção. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo disse que também participou a Audiência Pública
que culminou com o retorno do Pronto Atendimento para o Hospital e que foi
acordado e mencionado durante a audiência que estes expedientes viriam e lamenta ter sido “em cima da hora”. Filipe afirma que é a favor da distribuição dos projetos, porém, deveriam analisá-los melhor antes da votação. Acrescenta, por questão
regimental, que na Reunião Ordinária passada fez o mesmo requerimento que o
edil João Paulo fez hoje e o Presidente afirmou que seria ilegal; que na oportunida de defendeu ser o mesmo regular, desde que o Plenário aprove. Filipe solicita que
seja firmado um precedente em livro próprio, conforme consta no parágrafo único,
do artigo 189 do Regimento Interno, de que este tipo de requerimento é regular e
eventualmente o Plenário poderá aceitar ou não a inserção na pauta. Colocada a inserção em pauta do Projeto de Lei Complementar n° 005/2017 e do Projeto de Lei
n° 006/2017 em votação, foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o vereador
Filipe Cardoso Carielo reiterou requerimento para que seja firmado precedente de
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que é regimental o requerimento de inserção em pauta quando a proposição não
obedece o prazo previsto no Regimento Interno. Sugere ainda que seja firmado nos
seguintes termos: desde que o Plenário esteja completo. O Presidente, Juliano Alves da Silva, solicita ao edil que seja feito por escrito e deliberado na próxima Reunião Ordinária. 1. Projeto de Lei nº. 004/2017, de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão, o vereador Filipe Cardoso Carielo pediu a palavra e reafirmou que tal projeto se trata somente da suplementação de dotação para viabilizar aluguel de um local mais adequado para a Delegacia e solicitou ao Presidente autorização para que o Dr. Ismael faça uso da palavra. Filipe
também sugeriu que fosse aprovado nesta Casa, um projeto semelhante ao da Câmara de Machado, autorizando a Câmara Municipal a ceder um estagiário para a
Delegacia. O vereador Paulo Marcelo Silva solicitou a palavra e disse que estiveram em Belo Horizonte semana passada em reunião com o Secretário de Segurança
Pública, Subsecretário de Segurança Pública do Sistema Prisional e também com o
Subsecretário de Logística, os quais informaram que já havia um plano de transformar a cadeia em presídio; que somente irão mandar pessoas da Comarca de
Carmo do Rio Claro; que em volta do Presídio a segurança será reforçada e não teremos nenhum faccionado; que caso ocorra alguma rebelião em presídios vizinhos
será relocado preso para cá até que se reforme a cadeia. O Presidente Juliano Alves
da Silva solicitou ao Doutor Ismael que faça uso da tribuna para esclarecer eventuais dúvidas dos vereadores. Com a palavra, o doutor Ismael esclarece que a Polícia
Civil é um órgão do Estado e que a Seap é outro órgão do Estado e que como Delegado não tem envergadura em relação ao que é decidido pela Seap. Afirma que o
objetivo é retirar a atribuição da Polícia Civil da unidade prisional e que referente
ao que foi coletado pela comissão em Belo Horizonte não tem como acrescentar
nada além disso, uma vez que o que eles disseram é o que podem cumprir. Agra dece a compreensão em relação à necessidade de melhor estruturar a unidade policial, porque hoje estão com onze investigadores, um escrivão e um delegado, totalizando treze policiais civis. Acrescenta que precisam de uma estrutura melhor, visto
que a unidade atual é muito antiga, com poucas salas e a nova irá atender a demanda. Explica que o Município ofereceu alguns imóveis, mas, juntamente com a
chefia da Polícia Civil, entenderam que o local escolhido é o mais adequado tanto
pela localização, quanto pelo tamanho para atender a área investigativa, a área da
Ciretran e a área do Posto de Identificação. Em relação aos estagiários, afirma que
existe precedente do TCE, que é uma questão válida e solicita aos vereadores que
juntamente com o Jurídico analisem a situação, uma vez que precisam muito desta
força de trabalho e também incentivar os estudantes de Direito a se interessar por
esta área. Por fim, pede aos edis que, como coletores de informações, não se aca nhem em procurar a unidade para repassar qualquer tipo de reclamação, críticas e
denúncias sobre o trabalho da Polícia Civil. O vereador Inácio Roberto Lopes,
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questiona se a Delegacia sairá do local para que seja montado o presídio. O doutor
Ismael responde que em Areado sempre existiu uma divisão entre delegacia e cadeia; que o Delegado era o diretor da cadeia, porém em prédios distintos. Eventualmente, se aprovado o projeto, a delegacia passará a ser em outro local e isso não
irá tirar sua responsabilidade pela cadeia pública até que o Governo do Estado determine que ocorra a assunção. Acrescenta que é necessário sair do local e que o
Executivo poderia apresentar algum imóvel, mas certamente não seria o adequado.
Afirma novamente que todas as cadeias públicas de Minas Gerais estão sendo assumidas pela Seap, que é uma decisão de Política de Governo do Estado. Colocado
o Projeto de Lei nº. 004/2017 em votação, o mesmo foi aprovado em única discussão por unanimidade. 2. Projeto de Lei nº. 001/2017, de autoria do Executivo, que
“Cria o Programa de Incentivo e Fomento às Feiras Livres Municipais, destinadas ao comércio de gêneros alimentícios e artesanatos e dá outras providências”. Colocado o Projeto de Lei nº 001/2017 em votação, o mesmo foi aprovado em primeira discussão
por unanimidade. 3. Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Executivo, que “Altera
Lei 2.095 de 11 de março de 2010 que ' Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Assistência Social de Carmo do Rio Claro/MG e dá outras providências”. Colocado o
Projeto de Lei nº 002/2017 em votação, o mesmo foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. 4. Projeto de Lei nº. 001/2017, de autoria do edil João Paulo
de Castro Ferreira, que “Dispõe sobre a denominação do Museu do Índio do Município
de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. Colocado em discussão, o vereador
João Paulo de Castro Ferreira explicou que esta alteração foi um pedido da filha do
senhor Antonio Adauto, que afirma ser necessária a mudança de nomenclatura de
Museu do Índio para Museu de Arqueologia Indígena. Solicitada a palavra, o vereador
Filipe Cardoso Carielo, complementa que a nomenclatura dada ao museu quando
foi inaugurado foi feita sem legislação e o projeto apresentado vem também para
corrigir esta questão. Colocado o Projeto de Lei nº 001/2017 em votação, o mesmo
foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. 5. Projeto de Lei nº.
007/2017, de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que “Autoriza o Chefe do
Poder Executivo a instituir a Brigada Voluntária de Incêndio do Município de Carmo do
Rio Claro e dá outras providências”. Colocado em discussão, o vereador João Paulo de
Castro Ferreira explicou que o projeto é uma iniciativa em conjunto com o Prefeito
Sebastião Cezar Lemos e que estiveram em Belo Horizonte em reunião com o Secretário de Meio Ambiente e solicitaram vários benefícios para Carmo do Rio Claro, entre eles, a criação da Brigada de Incêndio. Afirma que todos os anos sofremos
com incêndio, principalmente na Serra da Tormenta e que sofremos ainda mais
para que estes incêndios sejam controlados. O vereador diz que a sugestão recebida da Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi a criação da Brigada Municipal
de Incêndio e após a aprovação do projeto, ela entraria com o treinamento e a certificação dos brigadistas e posteriormente com o fornecimento de eventuais equipamentos. O vereador José Joaquim Silva questiona se a brigada será voluntária. O
28
Rua Monsenhor Mário, nº. 365 – Cascalho – 37150-000 – fone/fax: (35) 3561-2390

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
- Estado de Minas Gerais Legislatura 2017/2020

vereador João Paulo responde que sim e o benefício concedido aos servidores públicos será folga de dois dias a cada dia de incêndio combatido. O vereador Inácio
Roberto Lopes diz que o ideal seria a Polícia Militar, com treinamento adequado,
combater os incêndios quando necessário e acha perigoso pessoas sem experiência
se arriscar nesta situação. O vereador João Paulo responde que não haverá combate
à incêndio com pessoas destreinadas, uma vez que a Secretaria possui pessoas habilitadas para fornecer o treinamento. O vereador Paulo Marcelo Silva afirma que
existe um grupo de voluntários que atendem a Serra da Boa Esperança e recebem o
suporte do Corpo de Bombeiros para combater os incêndios no local. A vereadora
Angela Maria de Souza Vitor se manifesta favorável ao projeto e diz que é necessá rio implantar a Defesa Civil no Município. Colocado o Projeto de Lei nº 007/2017
em votação, o mesmo foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. 6.
Projeto de Resolução nº. 001/2017, de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que “Dispõe sobre a alteração do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Carmo do Rio Claro/Minas Gerais, alterando as datas das Reuniões Ordinárias assim
como o recesso legislativo”. Colocado em discussão, o vereador João Paulo afirma
que este é um projeto simples, que propõe a redução do recesso parlamentar de 88
para 40 dias e foi feito em conjunto com os demais vereadores. O vereador Filipe
Cardoso Carielo deixa registrado que o trabalho dos vereadores não se resume às
Sessões Legislativas e é desenvolvido diariamente , inclusive durante o recesso parlamentar. Colocado o Projeto de Resolução nº 001/2017 em votação, o mesmo foi
aprovado em primeira discussão por unanimidade. 7. Proposta de Emenda à Lei
Orgânica nº. 001/2017, de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que
“Dispõe sobre a alteração do art. 59 da Lei Orgânica Municipal de Carmo do Rio Claro/Minas Gerais, alterando as datas das sessões da Câmara Municipal”. Colocada a Proposta
de Emenda à Lei Orgânica nº. 001/2017 em votação, a mesma foi aprovada em primeira discussão por unanimidade. 8. Indicação de membros escolhidos dentre engenheiros e arquitetos residentes e domiciliados no Município para compor o Conselho Municipal de Urbanismo, sendo dois representantes titulares e dois suplentes. O Presidente Juliano Alves da Silva solicita aos edis que indiquem os representantes durante a reunião das comissões, para que sejam deliberados durante a Sessão Extraordinária que será realizada no dia 15 de fevereiro. 9. Indicação de representantes de usuários do SUS para compor o Conselho Municipal de Saúde, sendo dois representantes titulares e dois suplentes. Após deliberação, ficaram definidos como titulares Antonio Eduardo Marques de Oliveira e Lairton Ferreira da Silva e como suplentes Ana Maria dos Reis Oliveira e Alessandro da Silva Guidi. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência do Projeto de Lei Complementar
n° 005/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre criação de cargos de
carreira e dá outras providências” o mesmo foi aprovado por unanimidade. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi reprovado
por unanimidade. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência do Projeto
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de Lei n° 006/2017, de autoria do Poder Executivo, 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”, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Consultado o Plenário acerca do
pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi reprovado por unanimidade. - INSCRITOS PARA FAZER USO DA PALAVRA: Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a palavra, o edil Filipe Cardoso Carielo informou que durante a reunião na Prefeitura sobre o transporte universitário de Campos Gerais, ficou definido
que o Município irá custear o transporte até Ilicínea e de Ilicínea até Campos Gerais a própria faculdade irá arcar com as despesas. Filipe informou, ainda, que o
Deputado Federal Domingos Sávio destinou um ônibus escolar para Carmo do Rio
Claro, com capacidade para atender até 44 pessoas sentadas, equipado com plataforma elevatória e uma cadeira de rodas, atendendo sua solicitação , do vereador
Sandro Deoclécio de Oliveira e do ex-vereador Lucas Carielo. Filipe acrescentou
que a pedido do Prefeito, Sebastião Cezar Lemos, a cidade recebeu um segundo
veículo, indicado pelo Deputado Federal Luís Tibé. Disse que esteve no gabinete
do Deputado Antonio Carlos Arantes, solicitando emenda para a creche Recanto
da Alegria e Apae. Para finalizar, sugere que as afirmações em relação ao presídio
feitas pela Seap seja solicitada por escrito. Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva, solicita ao Prefeito que o antigo imóvel de urgência e emergência seja
utilizado pelo setor de saúde, afim de conter gastos. Na segunda indicação, solicita
a abertura do “Posto de Saúde Risoletinha” no horário de almoço, beneficiando
principalmente os moradores da zona rural. Na terceira indicação, solicita ao Prefeito que juntamente com o Departamento de Educação analise a possibilidade de
fornecer uma ajuda de custo aos universitários, como é feito no Município de Alterosa. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos para serem tratados, o 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, __________________________,
Paulo Marcelo 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 treze (13) dias do mês de fevereiro do ano de 2017.
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