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

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 013/2017
(Dia 15 de maio, segunda-feira, às 17h30)
Aos quinze (15) dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete (2017), às dezes sete horas e trinta minutos, nesta cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas
Gerais, realizou-se a 13ª 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. PEQUENO EXPEDIENTE – I – EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 1. Convite do Diretor do Departamento de Saúde, Elias César Leandro, para reunião sobre o programa “Buscando Vidas” do Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Passos, no dia 16 de maio de 2017, às 14 horas, na Câmara Municipal de
Carmo do Rio Claro. - II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Convite do Presidente
Nacional da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, Dom Galdino Cocchiaro, Grão Mestre do Sodalício, para a Cerimônia Cívica de Outorga do Grau de
Comendador da Ordem Nacional do Mérito Cívico e Cultural ao Excelentíssimo
Senhor Antonio Vitor, no dia 18 de maio de 2017, às 10h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. – III – EXPEDIENTE DE VEREADORES: 1. Indicação 306/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que interceda junto à Furnas Centrais Elétricas, para que conserte ponte localizada em estrada secundária que liga os bairros Ferreira à Furna, pertencente àquela empresa,
sugerindo também o alargamento dessa estrada. 2. Indicação 318/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao engenheiro da
prefeitura que preste assistência à residência localizada na Rua Padre Francisco
Araújo, nº 53, cuja estrutura se apresenta extremamente danificada, oferecendo perigo à integridade física de seus moradores. Segundo a vereadora, nessa casa reside
a senhora Renata Aparecida Maia da Silva, com suas duas crianças, de 12 e 14 anos
e que tal família é atualmente assistida pelo Cras. Com a palavra, o vereador Paulo
Marcelo Silva fez a leitura das seguintes indicações: 1. Indicação 325/2017 do edil
João dos Reis Vilela, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a
colocação de placas indicativas com os nomes das ruas no Distrito Vilelândia. 2.
Indicação 319/2017 do edil José Joaquim Silva, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente reformar a ponte que liga o bairro rural do Buracão com
o do Sapezinho, uma vez que suas vigas estão quebradas, necessitando de reparos.
3. Indicação 320/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefei129
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to que determine ao setor competente a reforma da estrada do bairro rural Ferreiras, em péssimas condições para o tráfego de caminhões e transporte de café, inclusive. 4. Indicação 321/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao
Prefeito que determine ao setor competente reparos no mata-burro de ferro localizado perto das propriedades do Sr. Itamar e do Sr. Tarley, no bairro da Furna. 5. Indicação 322/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que
determine ao setor competente reparos no mata-burro de madeira localizado na estrada principal, próximo à propriedade do Sr. José Martins, no bairro da Furna,
onde transitam ônibus escolares. 6. Indicação 323/2017 da edil Angela Maria de
Souza Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a colocação
de lixeira comunitária no Bairro da Furna e a disponibilização de caminhão para a
coleta de lixo, a fim de atender pedido dos Senhores Romildo, Antônio Ribeiro,
José Antônio, Osvaldo, Juninho, Francisquinho, Bel e Nelson – todos moradores do
local. 7. Indicação 324/2017 da edil Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao
Prefeito que determine ao setor competente a colocação de lixeira perto da casa do
Sr. José Martins, no Bairro da Furna, a fim de atender as oito (08) famílias que residem nas proximidades do local. Na oportunidade, sugere o retorno da coleta de
lixo. - GRANDE EXPEDIENTE: 1. Projeto de Lei n° 022/2017 de autoria da edil
Angela Maria de Souza Vitor, que “Altera lei nº 2.305, de 29 de agosto de 2012, que
Institui horário de funcionamento aos sábados dos estabelecimentos comerciais instalados
no Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. O referido projeto foi
distribuído às Comissões Competentes. 2. Requerimento de autoria do edil Juliano Alves da Silva, solicitando ao Prefeito e/ou ao setor competente o envio a esta
Casa Legislativa das leis ordinárias 2.617 a 2.624, bem como de todas as leis ordinárias do ano de 2017, com exceção da 2.650 e 2.658. Na oportunidade, requer também que todas as leis sancionadas sejam enviadas ao Poder Legislativo. Passou-se a
Presidência ao vice. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano Alves da Silva. 3.
Requerimento de autoria do edil Filipe Cardoso Carielo, solicitando ao Prefeito
e/ou ao setor competente as seguintes informações: Quais os medicamentos que
deveriam ser fornecidos gratuitamente à população? Quais medicamentos o Estado
e a União fornecem e, desses, quais são os que estão em falta no Município? Qual a
previsão para aquisição dos medicamentos que estão em falta? Com a palavra, o
vereador Filipe Cardoso Carielo informou que em Conceição Aparecida, por exemplo, há poucas ações judiciais na área da saúde porque eles fazem o acolhimento
do paciente e ajudam de forma mais significativa a montar o procedimento administrativo para conseguir os medicamentos, tanto com o Estado, quanto com a União, no caso de medicamentos de alto custo. O vereador também informou que em
alguns casos em que já há decisão judicial ou através de acordo ou com sentença
com trânsito em julgado, nosso Município não está cumprindo e um dos requisitos
para o paciente conseguir o medicamento é entregar a receita de três em três meses
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na Assistência Social ligada à saúde, porém a Assistência Social está recusando o
recebimento destas receitas. Filipe disse ainda que posteriormente irá elaborar um
projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de protocolo na área de saúde
quanto aos pedidos de exames, cirurgias e remédios, uma vez que os pacientes não
estão conseguindo comprovar que estiveram no setor de saúde competente. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 4. Requerimento de autoria do edil Filipe Cardoso Carielo, solicitando ao Prefeito e/ou
ao setor competente informações se houve pagamento de férias-prêmio aos servidores este ano, quais os critérios para se fazer tal pagamento e se há previsão para
pagamento aos servidores que já fazem jus ao benefício e fizeram, ou vierem a fazer, a opção pela conversão em espécie. Colocado o requerimento em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade. 5. Requerimento de autoria dos edis João
Paulo de Castro Ferreira e Paulo Marcelo Silva, solicitando ao Prefeito e/ou ao setor competente informações detalhadas sobre o valor pago aos médicos plantonistas do Município. Segundo os vereadores, o presente requerimento se justifica tendo em vista a discrepância da quantia paga atualmente por Carmo do Rio Claro
em relação às demais cidades da região que, aliado à fama de mau pagador que o
Município adquiriu na gestão da ex-prefeita Maria Aparecida Vilela, impossibilita
o interessse de profissionais no plantão carmelitano. Com a palavra, o vereador
João Paulo de Castro Ferreira afirmou que o objetivo do requerimento é saber o valor pago aos plantonistas para confrontar com os valores pagos pelos Municípios
da região e se for o caso arrumar uma forma de aumentar o valor do plantão, para
que tenhamos médicos de mais qualidade atendendo os nossos munícipes. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 6. Requerimento de autoria dos edis Filipe Cardoso Carielo, José Joaquim Silva, Inácio
Roberto Lopes e Sandro Deoclécio de Oliveira, solicitando que seja levada à apreciação do Plenário, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, Projeto de Resolução que vise à criação de comissão especial destinada ao estudo da viabilidade da
criação de uma usina de asfalto em consórcio entre os Municípios da Microrregião
e ao estudo da pavimentação e infraestrutura das vias urbanas e respectivo custo
de manutenção. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo sugeriu que a
Comissão seja composta pelos autores do referido requerimento. Com a palavra, o
vereador Paulo Marcelo Silva sugeriu que o senhor Júlio Calixto, da infraestrutura
e a senhora Mara, também acompanhem os trabalhos da comissão. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 7. Requerimento de autoria do edil Juliano Alves da Silva, solicitando ao Prefeito e/ou ao setor
competente que informe se houve, durante este ano, repasse de valores ou de gêneros alimentícios às entidades APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
e Lar Nossa Senhora do Carmo. Com a palavra, a vereadora Angela Maria de Souza Vitor solicitou ao Presidente Juliano Alves da Silva, a inclusão do Centro de Formação São José no referido requerimento, uma vez que a entidade também está
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passando por muitas dificuldades. Passou-se a Presidência ao vice. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano Alves da Silva. 8. Requerimento de autoria da edil
Angela Maria de Souza Vitor, solicitando ao Prefeito e/ou ao setor competente informações acerca da procedência de denúncia apresentada a esta vereadora de que
a área verde, de propriedade do Município, localizada no Loteamento Porto Rico
II, estaria sendo cercada para uso particular. Em caso positivo, explicar se houve
permissão por parte da Administração e qual o interesse público do ato. Colocado
o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Joaquim Silva apresentou Moção de Pesar aos familiares da senhora Terezinha Valentini Agostini. Colocada em votação, a referida moção de pesar foi aprovada por unanimidade. O vereador também apresentou Moção de
Aplausos ao Arinho pela organização do Encontro Folclórico. Colocada em votação, a referida moção de aplausos foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o
Presidente Juliano Alves da Silva parabenizou o prefeito Tião Nara e o Departamento de Infraestrutura pelo excelente trabalho que está sendo feito na estrada que
liga o bairro Rosário ao Distrito do Itaci. Ainda com a palavra, apresentou Moção
de Aplausos aos moradores e produtores rurais dos bairros Santa Rosa e Taquaral
pelo mutirão realizado para recuperação de estrada rural. Passou-se a Presidência
ao vice. Colocada em votação, a referida moção de aplausos foi aprovada por unanimidade. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano Alves da Silva. Com a palavra, o vereador Inácio Roberto Lopes apresentou Moção de Aplausos aos senhores
José Milton e Wilson Alves, pelas atividades exercidas na área de jornalismo, que
são de extrema importância para o Município. Colocada em votação, a referida moção de aplausos foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o vereador Paulo
Marcelo Silva disse que espera que o mutirão realizado nos bairros Santa Rosa e
Taquaral, sirva de exemplo para outros bairros e solicitou uma atenção especial do
prefeito em relação à estrada do bairro Vargem dos Pinheiros, que se encontra em
precárias condições. Com a palavra, o vereador José Joaquim Silva apresentou Moção de Aplausos, juntamente com o vereador Paulo Marcelo Silva, ao Prefeito do
Município, Sebastião Cézar Lemos, pela recuperação da estrada do Distrito do Itaci. Colocada em votação, a referida moção de aplausos foi aprovada por sete votos
contra dois (07 x 02). Votos favoráveis dos edis Angela Maria de Souza Vitor, Inácio
Roberto Lopes, João dos Reis Vilela, João Paulo de Castro Ferreira, José Joaquim
Silva, Paulo Marcelo Silva e Sandro Deoclécio de Oliveira. Votos contrários dos
edis Filipe Cardoso Carielo e Juliano Alves da Silva. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo, justificando seu voto, disse que se a moção fosse direcionada
aos funcionários que executaram a obra seria a favor, mas por enquanto o Prefeito
não está merecendo aplausos. O vereador disse ainda que alguns projetos enviados
são contrários ao que o Município prega, que é a falta de recursos, como por exemplo a inserção do Município na Confederação Nacional dos Municípios, com gastos
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de dez mil por ano; a questão do velório com gastos de mil reais por sepultamento,
sendo que a Conferência Vicentina poderia prestar o mesmo serviço de forma gratuita e, além disso, o total descontrole na área da saúde. Ainda com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo solicitou autorização para se deslocar até Belo Horizonte, no dia dezoito de maio, para participar de ato no Tribunal de Justiça para
designação de Juízes, uma vez que o Município está sem juiz no momento. Colocado em votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva questionou o vereador Filipe Cardoso Carielo como os vicentinos terão condições de construir um velório, se não têm condições de sanar a dívida do hospital. Em resposta, o Presidente Juliano Alves da Silva
esclareceu que o Hospital São Vicente de Paulo e o Conselho Vicentino são duas
entidades distintas. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo afirmou que
ainda que fossem a mesma instituição, a luta da diretoria do Hospital é que este
não tenha mais déficit para que seja autosustentável. O vereador acrescentou que o
velório no Município dá muito lucro e que a conferência informou que os assistidos teriam sepultamentos gratuitos, já o Município irá pagar mil reais por sepultamento com o velório social. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira afirmou, em relação ao velório, que a situação das pessoas que precisam foi
atendida da forma como a prefeitura fez e que com a doação de um terreno para
construção do velório a prefeitura também terá gastos. Com a palavra, o vereador
Filipe Cardoso Carielo disse que assim como o atual velório dá lucro, o da conferência também daria e por isso eles conseguiriam manter não só para iniciativa privada, como também para doar aos assistidos. O vereador disse ainda que a Conferência Vicentina não quer a doação de um terreno e sim uma permuta e por isso
não haveria diminuição no patrimônio do Município. - ORDEM DO DIA : 1. Projeto de Lei n° 018/2017 de autoria do Executivo, que “Altera lei nº 1.750 de 26 de agosto de 2005, com alterações promovidas pela lei nº 1.887 de 18 de abril de 2007 que “Institui
a Política Municipal de Assistência ao Idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso, cria o
Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão e
votação, o mesmo foi aprovado em primeira deliberação por unanimidade. 2. Projeto de Lei n° 019/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito
especial no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Colocado o projeto
em discussão e votação, o mesmo foi aprovado em primeira deliberação por unanimidade. 3. Projeto de Lei n° 021/2017 de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que “Dispõe sobre denominação do Pronto Atendimento Municipal de Carmo do
Rio Claro e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão, o vereador João
Paulo de Castro Ferreira disse que apresentou o referido projeto concedendo o
nome do Doutor Abrahim David ao Pronto Atendimento Municipal e é uma homenagem justa a quem dedicou uma boa parte da sua vida ao Município. Colocado o
projeto em votação, o mesmo foi aprovado em primeira deliberação por unanimidade. - INSCRITOS PARA FAZER USO DA PALAVRA: Não houve. CONSIDE129
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RAÇÕES FINAIS: Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva agradeceu o senhor Luciano Correa Peres, agricultor e empresário, por aceitar o pedido e executar
o serviço de limpeza dos terrenos nos bairros Rosário e “Rua Nova”. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira parabenizou o Chefe do Poder Executivo pela nomeação do Secretário de Cultura. O vereador também informou que recebeu ofício do Ministério Público, comunicando que a representação enviada à
promotoria através do ofício nº 002 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, referente à possível prática de apropriação indébita previdênciária
foi recebida e autuada. João Paulo informou ainda que a referida Comissão averiguou a falta de repasses por parte da ex-prefeita Maria Aparecida Vilela ao INSS,
das verbas retidas dos funcionários e indevidamente não repassadas e posteriormente comunicaram o Ministério Público. Por fim, o vereador João Paulo sugeriu a
formação de uma Comissão para reforma do Regimento Interno desta Casa. Com a
palavra, o vereador Inácio Roberto Lopes parabenizou o Presidente, Juliano Alves
da Silva, pelo trabalho que está desenvolvendo frente à presidência desta Casa.
Com a palavra, o vereador João dos Reis Vilela fez indicação oral solicitando o conserto urgente de dois mata-burros localizados no Córrego Grande. Ainda com a palavra, o vereador parabenizou o prefeito Sebastião Cézar Lemos, pelo aniversário.
Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva informou que a balsa do Itaci foi
apreendida não somente por problemas operacionais, mas também porque um auxiliar estava operando a balsa. O vereador acrescentou que a Prefeitura já foi notificada e dentro de onze dias deverá se apresentar na Marinha, em Santos, para justificar essa operação. Paulo disse ainda que está ocorrendo falta de manutenção por
parte de Furnas, o motor estava vazando óleo, coletes salva-vidas vencidos, bote,
extintor e o TIE também não foi fornecido. Em relação à balsa do Itapiché, o vereador informou que por prevenção, está parada por quinze dias. O vereador finalizou dizendo que na próxima segunda-feira sairá o edital para contratação dos operadores de balsa. Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva ressaltou a extrema necessidade da balsa do Itaci. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo fez duas indicações orais: 1ª) solicitando ao Prefeito que analise a viabilidade
de alterar o local do porto da balsa do Itaci. Segundo o vereador, existe um terreno
ideal antes do porto, de propriedade da senhora Maria Paula Aliberti, que diminuiria a travessia, os gastos com combustível, bem como a manutenção das balsas. 2ª)
solicitando ao Prefeito a aquisição urgente do receituário azul, em falta nos postos
de saúde do Município. 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 Câ129
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mara Municipal de Carmo do Rio Claro, aos quinze (15) dias do mês de maio do
ano de 2017.

1. ________________________
Juliano Alves da Silva
Presidente da Câmara
2. ________________________
José Joaquim Silva
Vice-Presidente
3. ________________________
Paulo Marcelo Silva
1º Secretário

4. _________________________
Angela Maria de Souza Vitor
2ª Secretária
5. _________________________
Filipe Cardoso Carielo
6. _________________________
Inácio Roberto Lopes
7. _________________________
João dos Reis Vilela
8. __________________________
João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira
9. _________________________
Sandro Deoclécio de Oliveira
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