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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 022/2017
(Dia 17 de julho, segunda-feira, às 17h30)
Aos dezessete (17) dias do mês de julho 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 22ª 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. Oficio n°
190/2017 do senhor Sebastião Cezar Lemos, Prefeito do Município, convidando
para reunião no dia 18 de julho, às 9 horas, no gabinete do Prefeito, para tratar sobre assunto relacionado ao Projeto de Lei que regulamenta o novo Código Tributário Municipal. - II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Convite do Departamento de
Ação Social, Cras e Creas, para a Festa Julina que será realizada na Praça de Esportes, no dia 21 de julho de 2017, às 19 horas. 2. Convite para a VIII Conferência Municipal de Assistência Social - “Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS”,
no dia 19 de julho, às 12h30min, na Câmara Municipal. – III – EXPEDIENTE DE
VEREADORES: Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva fez a leitura do
Boletim de Ocorrência onde foi constatado pela Polícia Ambiental danos ao meio
ambiente causados pela COPASA, após a denúncia que formalizou junto à instituição sobre algumas falhas no tratamento de esgoto do Município. Com a palavra, o
vereador João Paulo de Castro Ferreira parabenizou o Presidente e disse que na semana passada esteve na vice-presidência da Copasa para tratar, além da taxa de esgoto, sobre o mau cheiro da ETE e que foi agendada reunião na próxima semana
para solucionar essa questão. O vereador informou que outro assunto debatido foi
o fornecimento de água durante a festa no Distrito do Itaci e que lhe foi garantido
que além de um caminhão pipa no local, a Copasa irá abastecer sua caixa d'água e
também a da paróquia. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo solicitou
a cópia do Boletim de Ocorrência para juntar aos autos da Comissão Especial de
Inquérito e parabenizou o Presidente pela iniciativa. Com a palavra, a vereadora
Angela Maria de Souza Vitor disse que solicitou à Copasa a perfuração de um
novo poço artesiano no Itaci devido à deficiência de água no Distrito. Em resposta,
a Copasa informou que a perfuração do novo poço está programada, porém devido à grande demanda pela equipe de perfuração, em trabalhos emergenciais no
Norte de Minas, está retardando o deslocamento da mesma para os trabalhos na
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região e devido à proximidade da Festa do Bom Jesus dos Aflitos, executará plano
emergencial para não faltar água aos moradores e visitantes. Ainda com a palavra,
Angela disse que também solicitou à Copasa a reparação dos buracos feitos para ligação de água e foi informada que os reparos na pavimentação asfáltica já estavam
concluídos. No entanto, a vereadora esclareceu que os reparos foram feitos durante
a operação tapa-buracos realizada pela prefeitura e não pela Copasa. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva fez a leitura de duas indicações orais: 1. Indicação 414/2017 do edil Paulo Marcelo Silva, solicitando ao Prefeito que, a exemplo
do ofício em anexo, cobre da empresa responsável pela construção das casas do
bairro Coração Eucarístico, a Construtora Arco Ltda., a tomada de providências a
respeito do problema de escoamento de águas pluviais, proveniente de manilhas
com capacidade insuficiente. 2. Indicação 421/2017 da edil Angela Maria de Souza
Vitor, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente refazer o Porto da
Balsa do Itapiché, providenciando a limpeza, operação tapa-buracos e o reposicionamento dos postes de iluminação, cujos fios estão caídos no chão, representando
risco à integridade física dos usuários e transeuntes do local. Com a palavra, o vereador José Joaquim Silva fez indicação oral solicitando ao prefeito a contratação
de empresa para regularizar o trânsito do Município, com implantação da carga e
descarga e área azul. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira fez
indicação oral solicitando ao prefeito que verifique a situação das famílias instaladas próximo à Ponte Torta, a fim de evitar a ocupação irregular de espaço, bem
como que as mesmas sejam acompanhadas pela Assistência Social. Com a palavra,
o vereador Sandro Deoclécio de Oliveira fez indicação oral solicitando ao prefeito
que providencie a sinalização de trânsito do Município, especialmente no bairro do
Porto, onde recentemente ocorreu um acidente. Com a palavra, o vereador João
dos Reis Vilela fez indicação oral solicitando ao prefeito que viabilize maior segurança aos moradores dos bairros rurais, especialmente no Distrito Vilelândia e região, onde, segundo o vereador, quatro residências foram furtadas em apenas um
mês. Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva fez indicação oral solicitando ao prefeito a contratação dos balseiros aprovados no processo seletivo. GRANDE EXPEDIENTE: 1. Projeto de Lei Complementar n° 011/2017 de autoria
do Executivo, que “Altera a Lei Complementar nº 191 de 17 de março de 2017 que
Dispõe sobre criação de cargo em comissão do Município de Carmo do Rio Claro e dá outras
providências”. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo se manifestou contrário à urgência e à dispensa de parecer e disse que é necessário analisar com calma, uma vez que irá aumentar a folha de pagamento do Município. Com a palavra,
a vereadora Angela Maria de Souza Vitor se manifestou contrária à urgência, à dispensa de parecer e também ao projeto e disse que o Fiscal de Posturas não pode ser
cargo de confiança e a contratação deve ser feita através de processo seletivo. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo foi aprovado por cinco
votos contra três (05x03). Votos favoráveis dos edis João dos Reis Vilela, Paulo Mar206
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celo Silva, José Joaquim Silva, João Paulo de Castro Ferreira e Inácio Roberto Lopes.
Votos contrários dos edis Filipe Cardoso Carielo, Angela Maria de Souza Vitor e
Sandro Deoclécio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Inácio Roberto Lopes disse que o cargo é complexo e o aumento de salário é compatível com as atribuições
do cargo. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira disse que a nomeação do Fiscal de Posturas foi cobrada diariamente e que se algumas pessoas entendem que essa lei é inconstitucional, existem meios para ser resolvido e que não
vê problemas se o Executivo quantificou o valor que deveria ser pago de uma forma equivocada e hoje tem o intuito de corrigir. O vereador se manifestou favorável
ao projeto e também à dispensa de parecer, por entender que a resolução dos problemas sob a batuta do Fiscal de Posturas também necessitam de urgência. Com a
palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo afirmou que é incoerente a lei ter sido
sancionada em março deste ano e já ser alterada alguns meses depois . O vereador
ressaltou que é contra o projeto no mérito, porque aumenta a despesa do Município e reafirmou a necessidade do mesmo ser analisado pelas Comissões. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi reprovado
por quatro votos contra quatro (04x04). Votos favoráveis dos edis Paulo Marcelo
Silva, João Paulo de Castro Ferreira, Inácio Roberto Lopes e João dos Reis Vilela.
Votos contrários dos edis Filipe Cardoso Carielo, Angela Maria de Souza Vitor, José
Joaquim Silva e Sandro Deoclécio de Oliveira. O referido projeto foi distribuído
para as Comissões Competentes. 2. Projeto de Lei n° 032/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de
2017 e dá outras providências”. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo se
manifestou favorável à urgência e dispensa de parecer, uma vez que o objetivo do
projeto é viabilizar a contratação de maquinário para arrumar as estradas rurais,
especialmente a que liga o Município ao Distrito Itaci, para as festividades do Bom
Jesus dos Aflitos. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo
foi aprovado por unanimidade. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei n°
033/2017 de autoria do Executivo, que “Altera lei nº 2.641 de 22 de dezembro de 2016
que Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições e dá outras providências”.
Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o
mesmo foi aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Lei n° 034/2017 de autoria do
Executivo, que “Altera lei nº 1.834 de 21 de agosto de 2006 que Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 5. 1ª
Proposta de Emenda de autoria dos edis João Paulo de Castro Ferreira, Angela
Maria de Souza Vitor e Filipe Cardoso Carielo, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao Projeto de Lei n° 022/2017, que “Altera lei
nº 2.144 de 17 de novembro de 2010 que “Institui o órgão oficial de imprensa do Municí206
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pio” e lei nº 2.650 de 07 de março de 2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo de terminado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal” e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi aprovado por seis votos contra dois (06x02). Votos favoráveis dos edis Filipe Cardoso Carielo, Angela
Maria de Souza Vitor, José Joaquim Silva, João Paulo de Castro Ferreira, Sandro
Deoclécio de Oliveira e Inácio Roberto Lopes. Votos contrários dos edis João dos
Reis Vilela e Paulo Marcelo Silva. 6. 2ª Proposta de Emenda de autoria dos edis
João Paulo de Castro Ferreira, Angela Maria de Souza Vitor e Filipe Cardoso Carielo, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao
Projeto de Lei n° 022/2017, que “Altera lei nº 2.144 de 17 de novembro de 2010 que
“Institui o órgão oficial de imprensa do Município” e lei nº 2.650 de 07 de março de 2017
que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal”
e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de
parecer, o mesmo foi aprovado por seis votos contra dois (06x02). Votos favoráveis
dos edis Filipe Cardoso Carielo, Angela Maria de Souza Vitor, José Joaquim Silva,
João Paulo de Castro Ferreira, Sandro Deoclécio de Oliveira e Inácio Roberto Lopes. Votos contrários dos edis João dos Reis Vilela e Paulo Marcelo Silva. 7. Requerimento de autoria do edil Juliano Alves da Silva, solicitando ao Prefeito e/ou ao
setor competente informações sobre todos os servidores comissionados, contratados e efetivos que atualmente prestam serviços para o Poder Executivo Municipal,
com menção detalhada de nomes, cargos e respectivos vencimentos/remuneração.
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. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira apresentou Moção
de Aplausos à Loja Frei Leopoldo, pela comemoração dos cinquenta e seis anos de
serviços prestados. Colocada em votação, a referida moção foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o vereador apresentou Moção de Aplausos à Juíza
do Município, que durante o evento Música na Praça, promovido pela Secretaria
de Cultura no último domingo, auxiliou a recolher e depositar na lixeira o lixo que
estava espalhado no local. Colocada em votação, a referida moção foi aprovada por
unanimidade. Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva apresentou Moção de Aplausos aos senhores: Fabízio Konrado Oliveira F. Danesi - 3º Sargento da
Polícia Ambiental, Paulo Aparecido dos Santos – 3º Sargento da Polícia Ambiental
e José Geraldo Aguiar – 2º Sargento da Polícia Ambiental, pelos excelentes serviços
prestados em nosso Município, especialmente pela apuração da denúncia feita contra a COPASA. Passou-se a Presidência ao vice. Colocada em votação, a referida
moção foi aprovada por unanimidade. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano
Alves da Silva. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva fez requerimento
solicitando a inserção em pauta do Projeto de Lei nº 36/2017 que “Autoriza o Poder
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Executivo a firmar parcelamento de dívida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social –
INSS e dá outras providências” e do Projeto de Lei nº 37/2017 que “Autoriza a abertura
de crédito especial no orçamento do exercício 2017 e dá outras providências”. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo se manifestou contrário à inserção em pauta, bem como ao pedido de urgência. O vereador se demonstrou indignado com o
envio do projeto, que autoriza o parcelamento da dívida junto ao INSS em dezesseis anos e oito meses. Filipe ressaltou que o resultado final do parcelamento em
sessenta meses e o resultado final do parcelamento em duzentos meses não foram
informados no projeto. O vereador finalizou dizendo que deveriam autorizar no
máximo no mesmo parcelamento que foi autorizado no ano passado, ou seja, em
sessenta parcelas. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira disse
que esta foi uma medida provisória feita para ajudar a maioria dos Municípios que
passam por dificuldades e se manifestou favorável porque irá facilitar o pagamento. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva disse que o projeto deve ser inserido em pauta para que possa ser analisado com cautela. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por sete votos contra um (07x01). Votos favoráveis dos edis Angela Maria de Souza Vitor, João dos Reis Vilela, Paulo Marcelo
Silva, José Joaquim Silva, João Paulo de Castro Ferreira, Sandro Deoclécio de Oliveira e Inácio Roberto Lopes. Voto contrário do edil Filipe Cardoso Carielo. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência do Projeto de Lei nº 036/2017, o
mesmo foi aprovado por sete votos contra um (07x01). Votos favoráveis dos edis
João dos Reis Vilela, Angela Maria de Souza Vitor, Paulo Marcelo Silva, José Joaquim Silva, João Paulo de Castro Ferreira, Sandro Deoclécio de Oliveira e Inácio
Roberto Lopes. Voto contrário do edil Filipe Cardoso Carielo. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência do Projeto de Lei nº 037/2017, o mesmo foi aprovado por sete votos contra um (07x01). Votos favoráveis dos edis João dos Reis Vilela, Angela Maria de Souza Vitor, Paulo Marcelo Silva, José Joaquim Silva, João
Paulo de Castro Ferreira, Sandro Deoclécio de Oliveira e Inácio Roberto Lopes.
Voto contrário do edil Filipe Cardoso Carielo. Os referidos projetos foram distribuídos para as Comissões Competentes. - ORDEM DO DIA: 1. Projeto de Lei n°
032/2017 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 e votação, o mesmo foi aprovado em única deliberação por unanimidade. 2.
Projeto de Lei n° 033/2017 de autoria do Executivo, que “Altera lei nº 2.641 de 22 de
dezembro de 2016 que Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado em única deliberação por unanimidade. 3. 1ª Proposta de Emenda de autoria
dos edis João Paulo de Castro Ferreira, Angela Maria de Souza Vitor e Filipe
Cardoso Carielo, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, ao Projeto de Lei n° 022/2017, que “Altera lei nº 2.144 de 17 de novembro de
2010 que “Institui o órgão oficial de imprensa do Município” e lei nº 2.650 de 07 de março
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de 2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição
Federal” e dá outras providências”. Colocada a emenda em discussão e votação, a
mesma foi aprovada em única deliberação por seis votos contra dois (06x02). Votos
favoráveis dos edis Angela Maria de Souza Vitor, Filipe Cardoso Carielo, Inácio
Roberto Lopes, Sandro Deoclécio de Oliveira, João Paulo de Castro Ferreira e José
Joaquim Silva. Votos contrários dos edis João dos Reis Vilela e Paulo Marcelo Silva.
4. 2ª Proposta de Emenda de autoria dos edis João Paulo de Castro Ferreira, Angela Maria de Souza Vitor e Filipe Cardoso Carielo, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao Projeto de Lei n° 022/2017, que “Altera lei nº 2.144 de 17 de novembro de 2010 que “Institui o órgão oficial de imprensa do Município” e lei nº 2.650 de 07 de março de 2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo
determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal” e dá outras providências”. Colocada a
emenda em discussão e votação, a mesma foi aprovada em única deliberação por
seis votos contra dois (06x02). Votos favoráveis dos edis Angela Maria de Souza Vitor, Filipe Cardoso Carielo, Inácio Roberto Lopes, Sandro Deoclécio de Oliveira,
João Paulo de Castro Ferreira e José Joaquim Silva. Votos contrários dos edis João
dos Reis Vilela e Paulo Marcelo Silva. 5. Projeto de Lei n° 022/2017 de autoria do
Executivo, que “Altera lei nº 2.144 de 17 de novembro de 2010 que “Institui o órgão oficial de imprensa do Município” e lei nº 2.650 de 07 de março de 2017 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”. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 022/2017, uma vez que o Departamento de Licitação da Prefeitura solicitou que seja analisada a possibilidade da publicação ser
feita somente na internet quando o valor da compra for muito baixo. Colocado o
requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 6. Projeto de
Lei n° 030/2017 de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que “Estabelece o
Dia Municipal do Doce e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão e
votação, o mesmo foi aprovado em única deliberação por unanimidade. 7. Projeto
de Lei n° 031/2017 de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira, que “Altera a
lei nº 2.526, de 10 de julho de 2015, que Dispõe sobre a propaganda volante e o uso de som
em veículos automotores no Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”.
Colocado o projeto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado em primeira deliberação por unanimidade. - INSCRITOS PARA FAZER USO DA PALAVRA:
Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a palavra, o vereador José Joaquim
Silva fez indicação oral solicitando ao prefeito o conserto da fonte. Com a palavra,
o vereador Paulo Marcelo Silva parabenizou o Diretor de Saúde, o Departamento
Jurídico do Executivo, bem como o Prefeito do Município, pela conquista da filantropia e do Rede Resposta ao Hospital, que já está disponível no valor de cento e
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vinte mil reais. Com a palavra, o vereador Filipe Cardoso Carielo, em relação ao
atestado do Hospital, parabenizou o Deputado Domingos Sávio que intercedeu
junto ao Ministério da Saúde para agilizar o procedimento, bem como ao vereador
Sandro que também endossou o pedido. Ainda com a palavra, Filipe ressaltou seu
posicionamento ao votar os projetos encaminhados pelo Executivo e disse que sua
atuação é meramente no intuito de exercer o controle para o bem de Carmo do Rio
Claro. Com a palavra, o vereador João dos Reis Vilela fez indicação oral solicitando
ao prefeito que providencie os reparos nas estradas rurais do Distrito Vilelândia. O
vereador ressaltou que as estradas que ligam o Distrito aos demais bairros estão
com muitos buracos. 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 dezessete (17) dias do mês de julho 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
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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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