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

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 024/2017
(Dia 31 de julho, segunda-feira, às 17h30)
Aos trinta e um (31) dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete (2017), às de zessete horas e trinta minutos, nesta cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, realizou-se a 24ª 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)
Inácio Roberto Lopes, 3) João dos Reis Vilela, 4) João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira, 5) José Joaquim Silva, 6) Juliano Alves da Silva, 7) Paulo Marcelo Silva
e 8) Sandro Deoclécio de Oliveira. Com a presença de oito (08) 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. Ofício nº 37/2017 do Secretário dos Conselhos
Municipais, senhor Ronaldo Araújo Januário, solicitando ao Presidente desta Casa
a convocação dos representantes do Poder Legislativo para a 1ª Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, no dia 10 de agosto, às 14 horas,
na Sala de Reuniões do Conselho. Titular: João Paulo de Castro Ferreira – Suplente:
Paulo Marcelo Silva. - II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Comunicado n°
CM157547/2017 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. 2. Ofício do senhor José Eduardo Ferreira, Gestor
da Loja Frei Leopoldo, agradecendo todos os vereadores e em especial o edil João
Paulo de Castro Ferreira, pela Moção de Aplausos recebida. – III – EXPEDIENTE
DE VEREADORES: Com a palavra, a vereadora Angela Maria de Souza Vitor fez
indicação oral solicitando ao prefeito que disponibilize guardas para atuarem vinte
e quatro horas na segurança do Parque de Exposição, para evitar novos roubos no
local. A vereadora informou que já instalou a lixeira no Distrito Itaci e fez indicação
oral solicitando ao prefeito que providencie a limpeza do local onde foi instalada.
Segundo a vereadora, há um grande acúmulo de entulhos nesta área, uma vez que
era utilizada para o descarte do lixo. Com a palavra, o vereador Sandro Deoclécio
de Oliveira fez indicação oral solicitando ao prefeito que determine ao setor competente os reparos necessários nas cadeiras do ESF do bairro Bela Vista, uma vez
que os pacientes atualmente aguardam atendimento em pé devido à precariedade
das mesmas. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira fez indicação
oral solicitando ao prefeito que ceda ao Hospital São Vicente de Paulo, em regime
de comodato, os aparelhos hospitalares que não estão sendo utilizados pelo Município, como por exemplo os que foram adquiridos para o funcionamento do Pronto
Atendimento no Posto Risoleta Tolentino Neves. Com a palavra, o vereador José
Joaquim Silva fez indicação oral solicitando ao prefeito a aquisição de anestesia
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para o centro odontológico e para os ESF's. - GRANDE EXPEDIENTE: 1. Projeto
de Lei n° 038/2017 de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre desafetação e autorização para dação em pagamento de área pertencente ao patrimônio público municipal e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo
foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Joaquim Silva se
manifestou contrário à dispensa de parecer para que o projeto seja analisado com
cautela. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo
foi reprovado por unanimidade. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 2. Projeto de Lei n° 034/2017 de autoria do edil João Paulo de
Castro Ferreira, que “Dispõe sobre a proibição de se jogar lixo em vias e logradouros públicos ou fora dos equipamentos destinados para este fim e dá outras providências”. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 3. Projeto de Lei n°
036/2017 de autoria do edil José Joaquim Silva, que “Dispõe sobre a denominação de
logradouro público no Loteamento Jardim Primavera e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 4. Projeto
de Lei n° 038/2017 de autoria do edil Juliano Alves da Silva, que “Dispõe sobre a
denominação de logradouro público no Loteamento Jardim Primavera e dá outras providências”. Passou-se a Presidência ao vice. Com a palavra, a vereadora Angela Maria de
Souza Vitor solicitou que os projetos de denominação de logradouros sejam acompanhados de uma biografia, para que fique registrado nesta Casa a origem destes
nomes. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 5. Projeto de Lei n° 042/2017 de autoria do edil Juliano Alves da Silva, que
“Dispõe sobre a denominação de logradouro público no Loteamento Jardim Palmeiras e dá
outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de urgência, o mesmo
foi aprovado por unanimidade. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano Alves da Silva. 6. 1ª
Proposta de Emenda de autoria do edil Filipe Cardoso Carielo ao Projeto de Lei
Complementar nº 012/2017 que “Institui o novo Código Tributário e de Rendas do Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. A referida emenda foi distribuída para as Comissões Competentes. 7. Requerimento de autoria do edil Juliano
Alves da Silva, solicitando ao Prefeito e/ou ao setor competente as tabelas atualizadas que integram o Código Tributário Municipal vigente para a cobrança dos tributos relativos ao Exercício de 2017. Passou-se a Presidência ao vice. Colocado o requerimento em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Voltou-se a Presidência ao vereador Juliano Alves da Silva. Com a palavra, o vereador
Inácio Roberto Lopes justificou a ausência do vereador Filipe Cardoso Carielo nesta reunião, devido à tratamento médico em Alfenas. Ainda com a palavra, o vereador solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 012/2017, uma vez que o autor não está presente. - ORDEM DO DIA: 1. Projeto de Lei n° 031/2017 de autoria
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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 segunda deliberação por unanimidade. - INSCRITOS PARA FAZER USO DA PALAVRA: Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira informou
que, em atenção à solicitação feita ao senhor Júnior Miranda, vice-presidente da
Copasa, chegará na quarta-feira um caminhão-pipa no Município e até sexta-feira
estará no Distrito do Itaci. Quanto à tarifa de esgoto, João Paulo disse que foi aprovada pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, a realização de
uma audiência pública em Carmo do Rio Claro com a presença dos deputados que
compõem a Comissão para tratar do assunto específico, que deverá ocorrer até a
primeira quinzena de setembro. O vereador também informou que a Copasa já
providenciou a manutenção do equipamento para acabar com o mau cheiro da
ETE. Em relação à votação do parcelamento da dívida junto ao INSS, o vereador
parabenizou a postura da Casa por adiar a votação e disse que após reunião, o Prefeito entendeu por retirar o projeto. João Paulo parabenizou também a vereadora
Angela Maria de Souza Vitor, que apesar do falecimento de sua sogra, chegou à
tempo da reunião, demonstrando sua responsabilidade e seu comprometimento
com os votos que obteve. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva reiterou
as palavras do edil João Paulo e agradeceu o prefeito pela responsabilidade. Com a
palavra, o vereador Inácio Roberto Lopes informou que no domingo esteve na 1ª
Conferência Regional de Igualdade Social, em Alfenas, representando a Comissão
de Direitos Humanos desta Casa, bem como a subseção da OAB de Carmo do Rio
Claro. Com a palavra, a vereadora Angela Maria de Souza Vitor informou que foi
empenhado um recurso orçamentário no valor de duzentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e cinquenta reais, do Ministério das Cidades, objetivando o apoio à política nacional do desenvolvimento urbano no Município. A vereadora ressaltou
que esta verba foi solicitada pelo ex-vereador Luiz do Piso à Deputada Federal Dâmina Pereira. Complementando, o vereador João Paulo de Castro Ferreira disse
que foi realizada uma reunião na semana passada com o Conselho de Urbanismo,
Conselho de Cultura, Conselho de Turismo, Associação Comercial e Patrimônio
Cultural no gabinete do prefeito para discutir esta questão. O vereador informou
que esta é uma emenda carimbada pela deputada Dâmina, por solicitação do exvereador Luiz do Piso e ela tem destinação para construção de um galpão, um espaço permanente de exposições na praça principal da cidade. João Paulo disse ainda que o projeto inicial impediria o trânsito no local e foi discutida a elaboração de
um novo projeto, porém não sabe se conseguem a elaboração em tempo hábil, uma
vez que o prazo é muito curto. Com a palavra, o vereador Sandro Deoclécio de Oliveira parabenizou o prefeito pela operação tapa-buracos que está sendo feita no
bairro do Porto. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos para serem trata220
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dos, 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 trinta e um (31) 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
5. _________________________
Inácio Roberto Lopes
6. _________________________
João dos Reis Vilela
7. __________________________
João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira
8. _________________________
Sandro Deoclécio de Oliveira
220
Rua Monsenhor Mário, nº. 365 – Cascalho – 37150-000 – fone/fax: (35) 3561-2390

