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

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO (MG)
ATA Nº. 032/2017
(Dia 25 de setembro, segunda-feira, às 17h30)
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro 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 32ª 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° 237/2017 do senhor Sebastião Cézar Lemos, Prefeito do Município, solicitando
que seja designado um local e horário para realização de Audiência Pública referente ao 2° quadrimestre de 2016. - II – EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1. Comunicados n° CM121235/2017, CM121236/2017, CM121237/2017, CM121238/2017,
CM121239/2017,
CM121240/2017,
CM121241/2017,
CM121242/2017,
CM121243/2017, CM121244/2017, CM121245/2017 e CM168692/2017 todos 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. E-mail enviado pelo senhor Olinto Alves da Costa ao canal de comunicação do site da Câmara, recebido no dia 22 de setembro de 2017, relatando a situação do bairro rural Taquaral e solicitando providências. 3. Ofício n° 480/2017 do
Senhor Cristiano Cassiolato, Promotor de Justiça, encaminhando cópia de ofício dirigido ao Prefeito do município, para obtenção de informações acerca de permuta
de áreas relacionadas ao Portal da Cidade, objeto do Projeto de Lei n° 042/2017 e
solicitando, até final conclusão com a participação dos conselhos populares inerentes ao tema de urbanismo e turismo, a retirada do referido projeto de lei de pauta.
Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva fez a leitura do convite do Capítulo
Anjos Guerreiros, para a cerimônia pública temática Dia do Governo, que será realizada no dia 30 de setembro, às 19 horas, na Loja Simbólica Fraternidade Carmelitana. – III – EXPEDIENTE DE VEREADORES: 1. Indicação 521/2017 dos edis Juliano Alves da Silva e Sandro Deoclécio de Oliveira, solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a limpeza e aplicação de veneno em todos os córregos
do Município, a fim de combater a proliferação de pernilongos. Sugerem, ainda,
que seja construído muro de contenção com pneus em toda extensão do córrego da
Vargem, evitando, desta forma, o seu assoreamento. Por fim, sugerem o plantio de
árvores no local visando a preservação do Meio Ambiente e a melhoria da qualida272
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de de vida no local. 2. Indicação 522/2017 do edil José Joaquim Silva, solicitando
ao Prefeito que estude a possibilidade de implantar um Núcleo de Zoonose no Município, objetivando o controle da população de animais, bem como a prevenção e
o controle de zoonoses. Com a palavra, o vereador José Joaquim Silva fez duas indicações orais: 1ª) Solicitando ao Prefeito que determine aos ocupantes dos cargos
comissionados que atendam as ligações telefônicas recebidas. 2ª) Solicitando ao
Prefeito que contrate uma empresa para realizar serviços de capina em toda cidade. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira fez duas indicações
orais: 1ª) Solicitando ao Prefeito a tomada de providências necessárias para tapar
um buraco existente na Rua Pedro Tito Pereira, subindo a Edmil, sentido ao semáforo. 2ª) Solicitando ao Prefeito que intensifique a fiscalização junto à empresa responsável pelo transporte escolar no Distrito Vilelândia, uma vez que os serviços estão sendo prestados de uma forma deficiente, prejudicando os alunos. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva fez a leitura das seguintes indicações: 1. Indicação 523/2017 dos edis Juliano Alves da Silva e Sandro Deoclécio de Oliveira,
solicitando ao Prefeito que determine ao setor competente a construção de rotatória no trevo da cidade, uma vez que o projeto rodoviário que lá se encontra é um
triângulo, o qual não está sendo respeitado pelos motoristas, podendo ocorrer acidentes no local. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva solicitou a inserção
em pauta do Projeto de Lei nº 050/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a
abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de inserção do projeto em pauta,
o mesmo foi aprovado por unanimidade. 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.
Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva solicitou a inserção em pauta do
Projeto de Lei nº 051/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de
crédito adicional especial por excesso de arrecadação conforme art. 43 § 1º inciso II da Lei
4.320/64 no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de inserção do projeto em pauta, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. 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. - GRANDE EXPEDIENTE: 1.
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 040/2017 de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 do município de Carmo do Rio Claro”. O referido projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 2. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 041/2017 de autoria do Executivo, que “Estima a receita e
fixa a despesa do município de Carmo do Rio Claro para o exercício de 2018”. O referido
projeto foi distribuído para as Comissões Competentes. 3. Projeto de Lei n°
044/2017 de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a celebração de termos de parceria
com a iniciativa privada, visando à execução e manutenção de melhorias urbanas, ambien272
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tais e paisagísticas, bem como à conservação de áreas municipais”. 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°
049/2017 de autoria do Executivo, que “Altera Lei n° 2.427 de 25 de junho de 2014 que
Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com auxílio alimentação
aos profissionais médicos disponibilizados ao município através do “Programa mais Médicos” para o Brasil, autorizando abertura de crédito especial no orçamento vigente 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. 5. Proposta de Emenda de autoria da edil Angela Maria de
Souza Vitor ao Projeto de Lei Complementar n° 004/2017 que “Altera a Lei Complementar n° 105, de 17 de março de 2011 que Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. Com a palavra, o vereador Inácio
Roberto Lopes apresentou subemenda à emenda de autoria da edil Angela Maria
de Souza Vitor ao Projeto de Lei Complementar n° 004/2017. Com a palavra, a vereadora Angela Maria de Souza Vitor pediu para assinar referida subemenda. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer da subemenda, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 6. 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° 045/2017 que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício de 2017 e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de
dispensa de parecer, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o
vereador Filipe Cardoso Carielo solicitou autorização para se deslocar até a cidade
de Belo Horizonte/MG, esta semana ou na próxima, para se reunir com o Deputado Domingos Sávio. Colocado o requerimento em votação, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Angela Maria de Souza Vitor fez requerimento solicitando ao Prefeito e/ou ao setor competente informações quanto à
atual situação da construção destinada à creche pró-infância no bairro Acampamento, com menção da previsão de seu término, pois a obra está sendo depredada,
com vidros quebrados, entre outras danificações. Colocado o requerimento em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o Presidente Juliano Alves da Silva apresentou Moção de Pesar aos familiares da senhora
Keila Adriana Ferreira Soares, pelo seu falecimento. 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. - ORDEM DO DIA: Com a
palavra, o vereador Paulo Marcelo Silva apresentou Proposta de Emenda ao Projeto de Lei 050/2017 que “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
do exercício de 2017 e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido
de dispensa de parecer, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Colocada a
emenda em votação, a mesma foi aprovada em única deliberação por unanimida272
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de. 1. Projeto de Lei nº 050/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura
de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”.
Colocado o projeto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado com emenda
em única deliberação por unanimidade. Com a palavra, o vereador Paulo Marcelo
Silva apresentou Proposta de Emenda ao Projeto de Lei 051/2017 que “Autoriza a
abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação conforme art. 43 § 1º inciso II da Lei 4.320/64 no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Consultado o Plenário acerca do pedido de dispensa de parecer, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. Colocada a emenda em votação, a mesma foi aprovada em única
deliberação por unanimidade. 2. Projeto de Lei 051/2017 que “Autoriza a abertura de
crédito adicional especial por excesso de arrecadação conforme art. 43 § 1º inciso II da Lei
4.320/64 no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências”. Colocado o projeto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado com emenda 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°
045/2017 que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2017 e
dá outras providências”. Colocada a emenda em votação, a mesma foi aprovada em
única deliberação por unanimidade. 4. Projeto de Lei n° 045/2017 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 com emenda em única deliberação por unanimidade. 5. Projeto de
Lei n° 046/2017 de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional
especial por excesso de arrecadação conforme art. 43 § 1° inciso II da Lei 4.320/64 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. 6. Projeto de Lei n° 047/2017 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. 7. Proposta de subemenda de autoria dos edis Inácio Roberto Lopes e
Angela Maria de Souza Vitor à Proposta de Emenda de autoria da edil Angela
Maria de Souza Vitor ao Projeto de Lei Complementar n° 004/2017 que “Altera a
Lei Complementar n° 105, de 17 de março de 2011 que Dispõe sobre o Código de Posturas
do Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. Colocada a subemenda
em votação, a mesma foi aprovada em única deliberação por unanimidade. Portanto, a Proposta de Emenda de autoria da edil Angela Maria de Souza Vitor ao Projeto de Lei Complementar n° 004/2017 foi prejudicada. 8. Projeto de Lei Complementar n° 004/2017 de autoria do edil João Paulo de Castro Ferreira que “Altera a
Lei Complementar n° 105, de 17 de março de 2011 que Dispõe sobre o Código de Posturas
do Município de Carmo do Rio Claro e dá outras providências”. Colocado o projeto em
discussão e votação, o mesmo foi aprovado com emenda em primeira deliberação
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por unanimidade. 9. Projeto de Lei n° 032/2017 de autoria do edil Filipe Cardoso
Carielo que “Dispõe sobre prazo máximo de realização de exames e consultas médicas
para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 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 a aquisição de anestésico para os
dentistas, bem como que os materiais odontológicos adquiridos sejam de boa qualidade. 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. Lavrouse, 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 vinte e cinco (25) dias do mês de setembro 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
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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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