ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 29
DE MARÇO DE 2021.
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), nesta cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, no local e hora
de costume, reuniu-se a Câmara Municipal de Paraisópolis, em sua 13ª
(décima terceira) Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador José Ildeu
de Castro e secretariado pelo Vereador Fábio Lucas Carlos. A seguir, feita a
chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: Antônio José da Silva,
Ademar Guimarães do Prado, Antonio Felix Teixeira Neto, Alfredo Faria
Lopes de Paiva, Marcos José das Neves, Rômulo Lúcio Rosa e José
Aparecido Siqueira Campos. Havendo o número legal de 09 (nove)
Vereadores, conforme assinaturas apostas no livro de presença nº 14
(quatorze), folha nº 14 (quatorze), o Sr. Presidente declarou aberta a presente
sessão. Expediente: Pelo Sr. Secretário foram lidas as seguintes
correspondências: Ofício nº 167/2021, do Executivo Municipal, solicitando
a cessão do prédio da Câmara Municipal; Ofício nº 177/2021, do Executivo
Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento n° 57/2021, de autoria
do Vereador Ademar Guimarães do Prado; Ofício nº 178/2021, do Executivo
Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento n° 58/2021, de autoria
do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 179/2021, do Executivo
Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento n° 59/2021, de autoria
do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 180/2021, do Executivo
Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento n° 60/2021, de autoria
do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva; Ofício nº 181/2021, do Executivo
Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento n° 53/2021, de autoria
do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 182/2021, do Executivo
Municipal, referente ao serviço de monitoramento por câmeras de segurança;

Ofício nº 12/2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE,
encaminhando respostas ao Requerimento n° 55/2021 e n° 56/2021 de
autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 214/2021, da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos; Ofício nº 07/2021, do Conselho
Comunitário de Segurança Pública de Paraisópolis-MG; Ofício do Sr. Celso
kasuo Watanabe ao Presidente e Vereadores. Pelo Sr. Secretário foi lido e
encaminhado às Comissões Permanentes para análise e emissão de Parecer
da seguinte proposição: Projeto de Lei nº 12/2021, que: “Institui no Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Paraisópolis o Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS SAAE 2021, concede anistia de multas, juros e
correção monetária, concede prazos para o parcelamento dos créditos
tributários, e dá outras providências”, encaminhado pelo Executivo
Municipal através da Mensagem nº 13/2021; Projeto de Lei nº 13/2021,
que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 776, de 14 de maio de 1974, que
dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do loteador, e dá outras
providências”, encaminhada pelo Executivo Municipal através da
Mensagem nº 14/2021; Projeto de Lei nº 14/2021, que: “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da inserção do Símbolo Mundial da Conscientização do
Transtorno do Espectro Autista – TEA nas placas de atendimento prioritário
e institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista no Município de Paraisópolis, e dá outras providências”,
encaminhada pelo Executivo Municipal através da Mensagem nº 15/2021.
Pelo Sr. Secretário foram lidos e encaminhados ao Executivo Municipal para
as possíveis providências, as seguintes proposições: Indicação nº 65/2021,
de autoria do Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal, no sentido de proceder a manutenção e a recuperação das estradas
vicinais dos Bairros: Lagoa, Áreas e Serra dos Pereiras. Tais benfeitorias se
fazem necessárias, tendo em vista o estado de precariedade das estradas retro

mencionadas; Indicação nº 66/2021, de autoria do Vereador Marcos José das
Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente da Prefeitura Municipal, no sentido de estudar a
viabilidade de proceder com melhorias no aspecto visual das principais
entradas de acesso da Cidade de Paraisópolis. Outrossim, solicita que seja
agilizado o processo de paisagismo em todas as entradas de nosso Município,
prosseguindo com a pintura de faixas necessárias e melhorias na iluminação
pública destas localidades. Além de contribuir com a preservação do meio
ambiente, o visual irá agradar os turistas e peregrinos que passam pela
Cidade diariamente; Indicação nº 67/2021, de autoria do Vereador Ademar
Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto
ao departamento competente, no sentido de proceder com a manutenção
necessária na Praça situada no Bairro Serra dos Pereiras, prosseguindo com
o calçamento e a pintura da referida Praça; Indicação nº 68/2021, de autoria
do Vereador Ademar Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente, no sentido de
incluir no cronograma de obras da Prefeitura Municipal, a construção de
calçadas em toda a extensão da Avenida Egídio Dias de Carvalho, iniciando
ao lado da residência do Senhor “Pedrinha” (imagem anexa) e prosseguindo
até o final da avenida, que faz acesso à Rodovia MG-295 (ponte de cimento).
Outrossim, solicita que a referida benfeitoria se estenda na Rua Vivaldi P.
Barbosa, situada abaixo da Escola Municipal Monsenhor Sebastião José
Vieira, conforme imagem anexa; Indicação nº 69/2021, de autoria do
Vereador Ademar Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto ao departamento competente da Prefeitura Municipal, no
sentido de proceder à construção e a pintura de meios-fios na Avenida
Avelino Ribeiro Filho, Bairro Residencial Paraiso; Indicação nº 70/2021, de
autoria do Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura

Municipal, no sentido de efetuar a limpeza e a manutenção periodicamente
a cada 4 (quatro) meses, no córrego situado nas proximidades da Rua Vivaldi
de Paula Barbosa e do Parque Antônio Félix Teixeira – Pernilongão. Tal
benfeitoria se faz necessária, pois além o descarte de esgoto residencial no
referido córrego, sua margem se encontra tomada por alta vegetação e
sujeira, prejudicando a população residente em suas proximidades com o mal
cheiro e a proliferação de insetos peçonhentos; Indicação nº 71/2021, de
autoria do Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal, no sentido de proceder um estudo de viabilidade com
URGÊNCIA das ruas em declive do Bairro ALTO DOS FERNANDES, bem
como, a possibilidade de construir barreiras de contenção ou "guard rails",
tendo em vista que é a terceira vez que um automóvel estacionado na parte
superior do Bairro Residencial Paraíso, tomba desasdramanete na parte
inferior, na Avenida Egídio Dias de Carvalho no Bairro Alto dos Fernandes,
onde poderia ter causado uma enorme tragédia; Indicação nº 72/2021, de
autoria do Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal, conforme segue: 1.Antecipar o horário de início da aplicação de
vacinas para a Covid-19, tendo em vista atender melhor a população a ser
vacinada, bem como possibilitar aos familiares dos mesmos a melhor
adequação aos compromissos pessoais e de trabalho; 2.Estudar a
implantação de um sistema de distribuição de senhas para dar mais
celeridade e organização ao atendimento, principalmente tendo em vista o
óbvio aumento do número de vacinandos à medida que decrescem as
respectivas faixas etárias; 3.Visando possibilitar aos ocupantes dos veículos
que demandam o local de vacinação, maior facilidade para indentificação
dos funcionários municipais responsáveis pela organização e fiscalização de
trânsito e pela prestação de informações sobre a vacinação, solicita-se que os

mesmos utilizem para a identificação uniforme e/ou crachá; Indicação nº
73/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, solicitando
ao Executivo Municipal, que realize estudos sobre a possibilidade em
suspender a cobrança da taxa de LIXO e IPTU, dos comerciantes que estão
com seus estabelecimentos comerciais fechados neste período de pandemia
do novo coronavírus, em decorrência das novas medidas impostas pelo
Estado de Minas Gerais, a chamada ONDA ROXA, do Plano Minas
Consciente. A proposta tem como objetivo, diminuir o impacto econômico
sofrido, pelos comerciantes de nosso Município; Indicação nº 74/2021, de
autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente, no sentido
proceder a suspenção de interrupção de água para todos os consumidores
residenciais e comerciais, que possuem inadimplências com a tarifa de água
ao longo deste período de emergência da pandemia do Covid-19. Pelo Sr.
Secretário foram lidas e encaminhadas em 1ª (primeira) fase de discussão e
votação, as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 11/2021, que: “Dispõe
sobre a incidência de multa administrativa nos casos de descumprimento do
uso obrigatório de máscaras de proteção de vias aéreas no Município de
Paraisópolis, e dá outras providências”, encaminhada pelo Executivo
Municipal, através da Mensagem nº 12/2021. Pelo Sr. Secretário foram lidos
em única fase de discussão e votação as seguintes proposições:
Requerimento nº 68/2021, de autoria do Vereador Marcos José das Neves;
Requerimento nº 69/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Requerimento nº 70/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Requerimento nº 71/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Requerimento nº 72/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro;
Requerimento nº 73/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva; Requerimento nº 74/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva; Requerimento nº 75/2021, de autoria do Vereador Antonio

Felix Teixeira Neto; Moção de Congratulações nº 02/2021, de autoria de
todos os Vereadores. Findo a leitura do expediente, Sr. Presidente declarou
vaga a palavra, fazendo uso da mesma: em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Antonio Felix Teixeira Neto iniciou suas palavras, comentando
sobre o Projeto de Lei referente ao atendimento prioritário a pessoa com
Transtorno do Espectro Autista. Em seguida, falou sobre o acidente com
automóvel ocorrido no Bairro Alto dos Fernandes, o qual decolou da parte
superior do Bairro. Diante disso, falou sobre a indicação de sua autoria, em
que solicita ao Executivo Municipal, a construção de barreira de proteção no
referido bairro. Falou sobre a indicação de sua autoria, solicitando a alteração
do horário de vacinação contra o Covid-19. Nesse sentido, solicitou ao setor
responsável, que uniformize os funcionários que estarão auxiliando durante
a vacinação, para que os mesmos possam ser identificados. Na sequência,
disse que vivemos o pior momento da pandemia, visto que se atingiu o ápice
de internações em todo território nacional. Parabenizou os agentes de saúde
que estão trabalhando na linha de frente no Município. Falou sobre os
comerciantes que estão contra o Lockdown. Nesse sentido, comentou que a
situação é difícil, sendo importante observar os dois lados, a fim de se obter
equilíbrio. Em seguida, comentou sobre a vacinação que ocorrerá no dia
próximo seguinte. Por fim, disse que irá sugerir ao Executivo Municipal, que
durante a aplicação da vacinação, seja realizada campanha solidária de
arrecadação de alimentos. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
Antônio José da Silva iniciou suas palavras, parabenizando o Executivo
Municipal pelo Projeto de Lei, referente aos autistas. Estendeu seus votos, a
equipe de agentes de saúde, dizendo que os mesmos estão fazendo um bom
trabalho. Em seguida, explanou o motivo pelo qual algumas ruas da cidade
estavam abertas. Comentou que o desnivelamento das ruas, é consequência
do trafego de veículos. Diante disso, teceu comentários sobre postagem
realizadas na rede social “Facebook”. Falou que os munícipes realizam

críticas, porém, não procuram saber o que de fato ocorreu. Falou que os
trabalhos realizados corretamente são observados por todos. Ressaltou que
há obstáculos e dificuldades, porém, disse que não é jogando pedra na casa
do outro que se irá chegar a algum lugar. Disse, que se querem melhorias,
deveriam iniciar as críticas durante os anos passados. Falou que nunca
realizou postagens nas redes sócias, por não achar justo. Diante disso,
dirigiu-se aos Vereadores e ao Presidente, dizendo que os trabalhos devem
ser realizados em prol da cidade, pois quando findar-se o mandato,
verificarão os benefícios trazidos para o Município. Agradeceu ao Executivo
Municipal pelo atendimento as indicações de sua autoria. Solicitou aos
moradores do Bairro São Geraldo, que após a conclusão do muro no entorno
do Cemitério Jardim, que os mesmos cuidem do local. Por fim, solicitou que
os munícipes tenham compreensão, visto que no momento não há local
apropriado para descarte de lixo. Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva iniciou comentando sobre a Moção
de Congratulações ao jovem João Vitor da Silva, o qual irá integrar a Escola
do Teatro Bolshoi. Em seguida, agradeceu ao Executivo Municipal, referente
a atualização do informativo, quanto aos munícipes que receberam a segunda
dose da vacina contra o Covid-19. Diante disso, comentou que a vacinação
poderia estar mais rápida, porém, ressaltou a morosidade na aquisição de
vacinas pelo Governo Federal. Na sequência, manifestou apoio ao Executivo
Municipal, quanto ao Lockdown. Nesse sentido, disse que é necessária tal
medida. Diante disso, comentou a indicação de sua autoria, em que solicita
ao Executivo Municipal, que encaminhe projeto de lei, concedendo aos
comerciantes, isenção de taxa de IPTU e taxa de lixo, referente ao período
que os mesmos tiveram que suspender suas atividades. Nesse sentido, falou
sobre a indicação de sua autoria, solicitando ao SAAE, que não realize o
corte de água durante a pandemia. Solicitou ainda, que o Executivo
Municipal, encaminhe Projeto de Lei, com matéria referente a indicação

acima citada. Falou sobre as tendas utilizadas nas barreiras sanitárias, das
quais, foram retiradas dentre as tendas que abrigam os munícipes que
aguardam atendimento no Banco Caixa Econômica Federal. Diante disso,
solicitou ao Executivo Municipal, que adquira novas tendas. Teceu
comentários, quanto as reclamações de funcionários públicos, referente a
falta de respeito e educação entre os mesmos e os que ocupam cargos
comissionados. Nesse sentido, solicitou que os funcionários tenham respeito
pelos colegas e encarregados. Por fim, falou sobre a reunião realizada com o
Sr. Prefeito e o Sr. Lauro Maria Soares Justos, presidente do Conselho
Comunitário de Segurança Pública de Paraisópolis, o qual explanou os
motivos da retirada das câmeras de monitoramento no município. Em
seguida, teceu um breve comentário sobre o referido assunto. Finalizou,
solicitando ao Presidente da Casa, que estenda o horário de transmissão na
rádio municipal, visto que, diante dos vários documentos a serem lidos,
houve pouco tempo para a utilização da palavra vaga. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Ademar Guimarães do Prado iniciou
suas palavras falando sobre a vacinação. Em seguida, comentou sobre a
demanda dos serviços realizados por Motoboys. Diante disso, a pedido de
munícipe que executa os serviços ora mencionado, solicitou a Secretária de
Saúde, que verifique a possibilidade de vacinação dos mesmos, assim como
os motoristas de ônibus. Agradeceu ao Executivo Municipal pelo
atendimento as indicações de sua autoria. Estendeu seus votos, aos
funcionários que estão executando os serviços. Na sequência, comentou
sobre a indicação de sua autoria, solicitando ao Executivo Municipal, que
seja realizado calçamento na Av. Egídio Dias de Carvalho. Nesse sentido,
comentou a indicação referente a operação “Tapa Buraco”, a qual está sendo
concluída. Por fim, solicitou ao Executivo Municipal, que realize limpeza
nas proximidades da Escola Municipal Monsenhor Sebastiao Vieira, e que
posteriormente seja construído calçada no local. Em seu pronunciamento,

em resumo, Vereador José Aparecido Siqueira Campos comentou a reunião
realizada na semana próxima passada com o Sr. Prefeito e os representantes
da Empresa Aptiv. Diante disso, falou que durante a Sessão anterior, ao
utilizar a palavra vaga, citou os protocolos utilizados pela Empresa ora
mencionada, dizendo que os mesmos deveriam ser exemplos. Nesse sentido,
disse que após a reunião, recebeu críticas e relatos, que os procedimentos
apresentados não estariam sendo executados pela Empresa. Diante disso,
sugeriu que fosse realizado visitas na referida empresa, a fim de verificar a
veracidade das informações. Ressaltou, que as informações apresentadas
durante a Sessão próxima passada, foi de caráter informativo, e não para
defender a Empresa. Solicitou ao Sr. Presidente da Casa, que as próximas
reuniões sejam realizadas durante a Sessão, a fim de que todos possam
acompanhar. Na sequência, comentou sobre as informações apresentadas
pelo Sr. Lauro Maria Soares Justos, presidente do presidente do Conselho
Comunitário de Segurança Pública de Paraisópolis, o qual explanou sobre a
retirada das câmeras de monitoramento do Município. Diante disso, ressaltou
que a cidade estará desprotegida durante o Lockdown e o feriado que se
aproxima. Em seguida, teceu breve comentário, quanto aos membros do
comitê de saúde. Disse que o mesmo, deveria ter ações em prol aos
comerciantes. Ressaltou a importância de transparência das ações do
Executivo Municipal, citando a criação da Casa dos Conselhos. Em seguida,
se dirigindo ao Executivo Municipal, disse que está na hora do mesmo
assumir o controle do Município. Por fim, comentou o questionamento
realizado por comerciante, diante da explanação que realizou sobre a
Empresa Aptiv durante a Sessão próxima passada. Diante disso, comentou
que durante reunião entre comerciantes e o Executivo Municipal, em que
juntos buscavam flexibilização para as atividades de determinados setores, o
mesmo que realizou o questionamento não estava presente. Nesse sentido,
disse que está disponível para representar os comerciantes, a fim de defender

o interesse dos mesmos. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
Fábio Lucas Carlos, iniciou suas palavras, parabenizando a Sra. Vera, que
após trinta anos, está encerrando sua atividade de prestação de serviço ao
Município. Em seguida, falou sobre o questionamento referente a quantidade
de vacinas a serem realizadas pelo sistema Drive-thru. Nesse sentido,
explanou, que do total das vacinas, é destinada metade as pessoas que
estarão aguardando dentro do Poliesportivo Municipal, e a outra metade
destinada aos que estiverem nos carros. Disse ainda, que após o termino da
vacinação a ser realiza no interior do Poliesportivo, caso sobre vacinas, as
mesmas serão utilizadas no sistema Drive-thru. Falou sobre a realização de
vacinação que ocorrerá no dia seguinte. Diante disso, solicitou a Vigilância
em saúde, que verifique a possibilidade de alteração do horário. Na
sequência, comentou sobre a realização de abaixo assinado dos moradores
do Distrito de Costa, nos quais, solicitam a instalação de lixeiras suspensas
em pontos estratégicos. Comentou as cobranças realizadas pelos
moradores do referido Distrito, referente a situação das estradas. Na
sequência, agradeceu os moradores do Distrito de Costas, pela
compreensão, visto que, devido à alta demanda de vacinação, não poderá
aplicar as vacinas a domicilio, ressaltando que estará no Posto de Saúde
para atendê-los. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Marcos
José das Neves citou os bairros os quais realizou visita juntamente com o
Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Em seguida, solicitou ao setor
responsável, que realize limpeza no Bairro Terras D’Itália e no Bairro
Ribeirão Vermelho. Comentou os serviços que estão sendo executados no
Distrito de Costas. Na sequência, falou sobre a operação “Tapa Buracos”
realizada no Bairro Residencial Paraíso, ressaltando que os trabalhos não
foram concluídos, mas que logo será concluso. Diante disso, agradeceu ao

Sr. Pedro e sua equipe, pelo empenho na realização dos trabalhos. Em
seguida, solicitou ao Executivo Municipal, que tome as devidas
providencias, quanto a falta de qualidade da água que abastece o Bairro
Pinhalzinho e o Bairro dos Martins. Solicitou ainda, que seja realizada
roçada nas proximidades da Rodoviária Nova e da Igreja Santo Antônio. Por
fim, citou os Bairros que irá visitar, convidando os demais Vereadores para
acompanha-lo. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Rômulo
Lúcio Rosa, iniciou suas palavras comentando a resposta enviada pelo
Diretor do SAAE, referente aos inadimplentes das taxas de lixo e de água.
Disse que para a realização da cobrança de débitos dos anos passados, é
necessário Projeto de Lei, em que o Executivo Municipal insira o Refis,
autorizando a renegociação das dívidas. Diante disso, parabenizou o
Executivo Municipal, pelo envio do Projeto de Lei, que trata do Refis para o
SAAE. Na sequência, teceu comentários sobre o Projeto de Lei, referente a
aplicação de multas administrativas quanto a não utilização de máscaras.
Diante disso, comentou que sugeriu emenda ao Projeto, em que os agentes
fiscalizadores notifiquem os munícipes que não estiverem usando máscaras.
Caso o mesmo não a possua, que seja então fornecida máscara e ou caso o
mesmo se recuse a usá-la, que seja então aplicada multa. Parabenizou o
Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pela produção de
vacinas. Na sequência, teceu breve comentário sobre os comércios que estão
fechados. Diante disso, comentou que irá elaborar indicação de anteprojeto,
solicitando ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade da criação
de Auxilio Emergencial aos Comerciantes. Nesse sentido, disse que os
recursos a serem utilizados, poderão ser os recursos da Câmara Municipal.
Manifestou-se favorável as medidas preventivas contra o Covidd-19,
ressaltando que o Lockdown não irá funcionar. Em seu pronunciamento, em
resumo, Vereador José Ildeu de Castro iniciou fazendo a leitura do Artigo 37

da Constituição Federal, que trata sobre os princípios que regem a
administração pública. Nesse sentido, disse que os trabalhos realizados pela
administração pública, devem ser acompanhados a fim de verificar a
qualidade dos mesmos, evitando retrabalhos e prejuízos. Diante disso, citou
a falta de qualidade da obra realizada na Travessa Bueno Brandão. Nesse
sentido, disse que irá realizar questionamentos apenas duas vezes, caso não
seja realizado de forma correta, irá realizar denúncias. Em seguida, disse que
a pedido de munícipes, irá levar as autoridades competentes, a solicitação de
implantação de posto para atendimento, de forma direta, do Plantão 190 da
Policia Militar, visto que atualmente, ao ser acionado, é direcionado ao
Município de Itajubá. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente iniciou a
segunda parte da sessão. Ordem do Dia: Pelo Sr. Presidente foi submetido
em 1ª (primeira) fase de discussão, o Projeto de Lei nº 11/2021, que:
“Dispõe sobre a incidência de multa administrativa nos casos de
descumprimento do uso obrigatório de máscaras de proteção de vias aéreas
no Município de Paraisópolis, e dá outras providências”, encaminhada pelo
Executivo Municipal, através da Mensagem nº 12/2021. Usando a palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Comentou a votação do Projeto de
Lei realizada no mês de junho, do ano próximo passado, cuja a matéria
referia-se sobre a obrigatoriedade de uso de máscaras nos logradouros
públicos do Município. Nesse sentido, disse que o Projeto de Lei a ser
votado, será a regulamentação do Projeto anteriormente aprovado. Diante
disso, ressaltou que o vigente Projeto, dará suporte ao fiscal da prefeitura
para a realização de abordagens, a fim de exigir a utilização de máscaras.
Comentou ainda, sobre a proposta de emenda, sugerida pelo Vereador
Rômulo Lúcio Rosa. Ressaltou ainda, que não deveria nem haver a
necessidade de Lei, solicitando a utilização de máscaras, visto que é um
cuidado individual. Fez uso da palavra Vereador Antonio Felix Teixeira
Neto. Ressaltou que a utilização de máscara, foi cientificamente comprovada

como item necessário de prevenção contra o Covid-19. Diante disso,
solicitou que a população tenha consciência, quanto a utilização de máscara,
assim como os demais procedimentos preventivos. Usando a palavra,
Vereador Rômulo Lúcio Rosa. Falou sobre a proposta de emenda ao Projeto.
Disse, que a notificação, visa a orientação. Manifestou-se favorável ao
projeto, ressaltando a adequação da proposta de emenda. Por fim, comentou
o requerimento de sua autoria, em que solicita informações referentes a
distribuição de EPI (Equipamento de Proteção Individual) aos funcionários
públicos. Fez uso da palavra Vereador José Aparecido Siqueira Campos.
Ressaltou a necessidade de utilização de máscara, assim como os demais
procedimentos de prevenção. Porém, disse que há muitos munícipes que não
possuem condições financeiras. Disse que após o término da pandemia, irá
solicitar o levantamento das multas aplicadas, assim como, informações
onde foram aplicados os recursos recolhidos. Manifestou- favorável a
utilização de máscaras, porém, ressaltou que não se compromete fazer com
que se exerça qualquer tipo de multa a qualquer munícipe de Paraisópolis.
Fez uso da palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado. Disse que é
desnecessário a realização de cobrança de multa, para que o munícipe use
máscara. Diante disso, falou que acredita que não será realizado a aplicação
de multas, visto que, a população está informada da necessidade de
prevenção. Por fim, solicitou a população Paraisópolense que utilize
máscaras. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de Castro. Solicitou que a
população tenha consciência e utilize máscaras. Retomou a palavra,
Vereador Antonio Felix Teixeira Neto. Solicitou aos munícipes, que ao
serem abordados pelos agentes de saúde, que os respeitem, pois, os mesmos
estão em exercícios de seu trabalho. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em 1ª (primeira) fase de votação, o Projeto de Lei nº
11/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão, o Requerimento nº 68/2021, de

autoria do Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo
Municipal, que cuide de enviar a esta Casa Legislativa, relatório de todos os
trabalhos executados pelos Servidores ocupantes de cargos comissionados,
dentro de suas atribuições, no período de janeiro do corrente ano até a
presente data. Usando a palavra o autor. Explanou que solicitou as
informações, para conhecer e posteriormente informar a população, quem
são os ocupantes de cargos em comissão. Fez uso da palavra, Vereador José
Aparecido Siqueira Campos, parabenizando o autor. Ressaltou a necessidade
de acompanhar quais foram os nomeados, assim com as funções designadas
aos mesmos. Usando a palavra, Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva.
Comentou que já realizou tal solicitação, sendo que a mesma foi lida na
presente sessão. Diante disso, disse que irá divulgar em sua rede social
“Facebook”, o nome dos nomeados, assim como os cargos que ocupam.
Retomou a palavra, Vereador Marcos José das Neves, comentando que
deseja obter informações sobre os serviços realizados pelos comissionados.
Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de
votação, o Requerimento nº 68/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito)
votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão, o
Requerimento nº 69/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes informações, conforme
segue: Se está incluído no cronograma de obras da Prefeitura Municipal a
instalação de iluminação pública na Praça situada na Avenida Avelino
Ribeiro Filho, Bairro Residencial Paraiso, próximo ao PSF III; Caso
afirmativo ao item acima, encaminhar cópia do cronograma contendo suas
previsões; Caso negativo, informar se há planejamento e previsões para o
início desta benfeitoria. Fez uso da palavra, Vereador Ademar Guimarães do
Prado, parabenizando o autor. Em seguida, comentou que solicitou ao
Executivo Municipal, que realize melhorias no local ora mencionado. Disse
ainda, que foi informado, que no referido local, será construído academia ao

ar livre. Por fim, solicitou ao autor, autorização para assinar o presente
requerimento. Usando a palavra, o autor. Explanou que a solicitação, é
oriunda da precariedade da iluminação do local. Por fim, agradeceu o apoio
de seu antecessor. Fez uso da palavra, Vereador José Ildeu de Castro.
Comentou que a anos, as praças afastadas da zona central do Município,
encontram-se abandonadas. Finalizou, dizendo que irá assinar o
requerimento juntamente com o autor. Usando a palavra, Vereador Antônio
José da Silva. Sugeriu que fosse contratado paisagista, para elaborar projeto
a ser implementado na praça central. Em seguida, reiterou as palavras de seu
antecessor, dizendo que as demais praças do município estão abandonadas.
Diante disso, sugeriu que seja realizado projeto, a fim de que a população
cuide das praças dos Bairros onde residem. Finalizou, comentando que
realiza de forma voluntaria, manutenção na praça de seu Bairro. Fez uso da
palavra Vereador Marcos José das Neves. Reiterou as palavras de seu
antecessor. Dizendo que sugeriu ao Executivo Municipal, que solicite aos
comerciantes do entorno da praça central, para que os mesmos cuidem do
local. Retomou a palavra, Vereador José Ildeu de Castro. Manifestou-se
favorável quanto a adoção de praças pelos munícipes, porém, ressaltou que
tais benfeitorias são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Retomou
a palavra, Vereador Antônio José da Silva. Explanou que os cuidados são
referente a evitar danos nas praças. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 69/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão, o Requerimento nº 70/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal,
informações acerca do fornecimento de EPI’s (equipamento de proteção
individual) aos servidores públicos municipais e sobre a entrega de máscaras
de proteção contra a COVI-19 aos servidores e a população carente,
conforme segue abaixo: Se a Prefeitura Municipal possui todos os EPI’S

necessários para serem disponibilizados aos servidores públicos municipais
que exercem funções de risco no ambiente de trabalho; Caso negativo ao
item acima, informar a previsão para aquisição destes EPI’S; Informar a
quantidade de máscaras em estoque (para as trocas necessárias) dos
servidores de todos os departamentos públicos municipais; Se o CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social está realizando a distribuição de
máscaras para as famílias de baixa renda; Caso afirmativo ao item anterior,
informar a quantidade disponível em estoque. Usando a palavra, o autor.
Comentou que recebeu relatos, que a Prefeitura Municipal, não possui
quantidade suficiente de EPIs para seus funcionários. Diante disso, elaborou
requerimento, a fim de averiguar tais informações. Nesse sentido, ressaltou
que para a implantação de Lei determinando a obrigatoriedade de uso de
máscaras, é necessário que a Prefeitura Municipal distribua EPIs para todos
os funcionários. Fez uso da palavra, Vereador José Ildeu de Castro.
Comentou que realizou visita no setor responsável, sendo informado que os
EPIs estão em falta. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu
em única fase de votação, o Requerimento nº 70/2021, tendo sido aprovado
por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de
discussão, o Requerimento nº 71/2021, de autoria do Vereador Rômulo
Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal, informações sobre as
ferramentas da Prefeitura Municipal que são utilizadas pelos servidores
públicos municipais em trabalhos específicos, conforme segue: Relação de
todas as ferramentas manuais e elétricas, contendo a quantidade e a descrição
de cada uma; Se há um local adequado para o armazenamento destas
ferramentas; Caso negativo, informar todos os departamentos que
contenham estoques de ferramentas, discriminando a quantidade (por
departamento) e a descrição das mesmas. Fez uso da palavra, o autor.
Comentou que deseja verificar informações que recebeu, de relatos da falta
de material, para que os funcionários possam executar os trabalhos. Usando

a palavra, Vereador Fábio Lucas Carlos. Parabenizou o autor. Em seguida,
comentou que deve ser verificado a possibilidade da ocorrência de furtos de
materiais. Fez uso da palavra, Vereador José Aparecido Siqueira Campos.
Sugerindo que fosse realizado requerimento separadamente, solicitando
informações sobre os materiais destinados ao Distrito dos Costas. Ressaltou
que em visita ao referido Distrito, observou a necessidade de aquisição de
roçadeira, visto que os trabalhos estão sendo realizados de forma manual,
através de ganchos. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de Castro.
Comentou que as dificuldades encontradas pelos funcionários, são de
responsabilidade dos encarregados. Disse ainda, que os mesmos devem
proporcionar condições para que os funcionários possam executar os
trabalhos. Fez uso da palavra, Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva,
reiterando as palavras do Vereador Fábio Lucas Carlos. Disse que, o
funcionário que ao saber que seu colega de trabalho realizou furto, o mesmo
poderá realizar denúncia de forma anônima, em canal disponibilizado pelo
Ministério Público. Diante disso, solicitou a colaboração dos funcionários
públicos, a fim de zelar pelo patrimônio da Prefeitura Municipal. Retomou a
palavra, Vereador José Ildeu de Castro. Disse que há anos, são relatados a
ocorrência de furtos. Por fim, falou que caso seja verificado a ocorrência de
furtos, será realizado denúncias. Usando a palavra, Vereador Antônio José
da Silva. Comentou que todo início de mandato é relatado à falta de
materiais. Diante disso, questionou se não ouve balaço durante a transição, a
fim de obter a relação dos materiais pertencentes a Municipalidade.
Comentou que o SAAE distribui EPIs aos colaboradores, porém, disse que
os mesmos não utilizam. Retomou a palavra, Vereador José Ildeu de Castro,
reiterando as palavras de seu antecessor. Ressaltou que há Lei específica, que
trata da obrigatoriedade de funcionário, quanto a utilização de EPIs, caso o
mesmo se recuse, poderá ser advertido, podendo ser desligado da Empresa.
Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de

votação, o Requerimento nº 71/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito)
votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão, o
Requerimento nº 72/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro,
solicitando ao Executivo Municipal, informações referentes as publicidades
de empresas nos encostos dos bancos públicos das Praças Coronel José
Vieira e Presidente Vargas, conforme segue abaixo: Se as publicidades e
propagandas nos bancos foram requeridas pelas empresas responsáveis, de
forma prévia, conforme determina o art. 116, da Lei Complementar nº 022,
de 02 de janeiro de 2002, que instituiu o Código de Postura do Município de
Paraisópolis; Caso afirmativo ao item anterior, encaminhar cópia dos
requerimentos solicitados por cada empresa e das licenças concedidas pela
Prefeitura Municipal, bem como o valor das taxas fixadas para a publicidade.
Usando a palavra, o autor. Comentou que os bancos são espaços públicos.
Disse que, visualmente, está comprometendo a beleza de nossas praças. Não
havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 72/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão, o Requerimento nº
73/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, solicitando
ao Executivo Municipal, informações referentes ao funcionamento ativo da
Empresa prestadora do serviço de Segurança Patrimonial no Município de
Paraisópolis, conforme segue: Se a empresa possui alvará de funcionamento
na Prefeitura Municipal e no Corpo de Bombeiro, bem como autorização do
Departamento da Polícia Federal; Caso afirmativo ao item acima, enviar
cópia de todos os documentos que comprovem a autorização e regularização
do serviço que está sendo prestado no Município. Fez uso da palavra, o autor.
Disse que durante os anos passados, foi verificado a ocorrência de serviços
de segurança privado, porém, que estavam sendo realizados de forma
clandestina. Nesse sentido, comentou que o mesmo serviço anteriormente
prestado, está sendo executado. Diante disso, explanou que solicita

informações, para verificar se o serviço prestado está em conformidade com
a legislação. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de Castro. Disse que a
Empresa, apesar de possuir o objetivo de oferecer segurança, durante o ano
próximo passado, estava trabalhando de forma clandestina. Ressaltou que a
mesma deve passar segurança aos munícipes. Não havendo mais oradores, o
Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº
73/2021, tendo sido aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão, o Requerimento nº 74/2021, de
autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo
Municipal, as seguintes informações, conforme segue: Se há previsão para
que seja enviado do Poder Executivo a esta Casa Legislativa, os Projetos de
Leis Complementares atualizados do Plano Diretor do Município de
Paraisópolis, para serem tramitados. Usando a palavra, o autor. Comentou
que após a aprovação da Lei do Plano Diretor Municipal, falta ser enviado
os Projetos Leis Complementares. Solicitou que seja enviado urgentemente,
para que as mesmas possam ser analisadas. Fez uso da palavra, Vereador
Antonio Felix Teixeira Neto. Ressaltou a importância das Leis
Complementares, visto que, há temas discutidos nessa Casa, dos quais estão
faltando no Plano Diretor Municipal. Diante disso, solicitou ao Executivo
Municipal, que faça atualização e que posteriormente envie a esta Casa de
Leis, para que as mesmas possam ser implementadas. Retomou a palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Reiterou as palavras de seu
antecessor. Em seguida, comentou o anteprojeto proposto pelo Vereador
José Aparecido Siqueira Campos. Disse que o Plano Diretor prevê a criação
do Conselho da Cidade, sendo o conselho, o guardião do Plano Diretor, a fim
de fiscalizar a implantação do Plano Diretor. Solicitou ao Executivo
Municipal, que tão logo, constitua o referido conselho. Não havendo mais
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 74/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.

Presidente foi submetido em única fase de discussão, o Requerimento nº
75/2021, de autoria do Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, solicitando ao
Executivo Municipal, informações sobre a cobertura de atendimento de cada
ESF (Estratégia Saúde da Família) no município de Paraisópolis, conforme
segue: Cada Unidade pode trabalhar com uma ou mais equipes, ou varia de
acordo com o número de famílias existentes na área?; Informar a área de
cobertura de atendimento por cada PSF (Programa Saúde da Família),
discriminando por cada bairro; Quantidade de atendimentos diários por cada
PSF; Existe um limite máximo de famílias para que cada PSF assista?; Se
alguma área urbana está sem atendimento; Caso afirmativo, especificar a
área e o porquê de estar sem cobertura da Estratégia de Saúde. Usando a
palavra, o autor. Comentou que o requerimento, visar obter informações
quanto a questão geográfica de atendimento dos ESF (Estratégia Saúde da
Família). Disse ainda, que pretende entender como está sendo feita a
cobertura dos ESF. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu
em única fase de votação, o Requerimento nº 75/2021, tendo sido aprovado
por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de
discussão, a Moção de Congratulações nº 02/2021, de autoria de todos os
Vereadores, solicitando que seja consignada na Ata de nossos trabalhos uma
Moção de Congratulações ao atleta João Vitor Silva de 11 anos, pela
conquista de uma vaga na Escola de Dança Bolshoi Brasil, única filial do
famoso Teatro Bolshoi da Rússia, situada em Santa Catarina – SC. Parabéns,
João Vitor, por mais essa conquista, com seu talento e determinação, temos
a certeza que seu futuro será brilhante e de muito sucesso. Usando a palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Explanou os critérios a serem
avaliados ao solicitar a Moção de Congratulação. Em seguida, comentou que
através do Vereador Marcos José das Neves, tiveram conhecimento do atleta
João Vitor Silva. Ressaltou que o mesmo, deve ser reconhecido. Não
havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, a

Moção de Congratulações nº 02/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito)
votos. Findos trabalhos da Ordem do Dia, declarada vaga a palavra, fazendo
uso da mesma: fez uso da palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado.
Comentou o requerimento de sua autoria, solicitando informações sobre a
distribuição de cestas básicas. Diante disso, parabenizou os munícipes que
estão recolhendo alimentos para serem doados as famílias necessitadas.
Ressaltou que os Vereadores não estão realizando a distribuição de cestas
básicas. Nesse sentido, disse que irá solicitar ao Executivo Municipal, que
verifique a possibilidade de atender mais famílias, visto que no momento, há
muitas famílias necessitadas. Falou sobre a criação de Projeto de Lei, a fim
regularizar os profissionais que estão trabalhando como Motoboy. Por fim,
solicitou licença dos demais Vereadores para se ausentar. Usando a palavra,
Vereador Fábio Lucas Carlos, realizou uma retratação, quanto a solicitação
de alteração do horário de vacinação. Explanou os procedimentos que devem
ser realizados antes da aplicação das vacinas. Diante disso, falou que poderia
ser alterado o horário, mas que a população deveria ter conhecimento dos
procedimentos adotados no preparo da vacinação. Fez uso da palavra,
Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Comentando sobre o término do
período de chuvas, disse que não foram realizadas as obras de manutenção
no Bairro Lava Pés e nas proximidades da antiga “Vigor”. Diante disso,
solicitou ao Executivo Municipal, que seja realizada as devidas providencias,
visto que o período de chuvas voltará. Em seguida, comentou que alguns
moradores do Bairro Lava Pés, estão apresentando sintomas de Dengue e
Covid-19. Diante disso, ressaltou que o referido Bairro, foi local de alto
índice do foco de Dengue. Na sequência, comentou a falta de vagas nos
Hospitais para o tratamento de Covid-19. Nesse sentido, falou sobre a
adequação do Hospital Frei Caetano, para que o mesmo tenha capacidade de
atender os munícipes vítimas do Covid-19. Por fim, citou os Bairros da zona
rural, dos quais visitará juntamente com o Vereador Marcos José das Neves.

Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Falou da visita realizada na
obra da construção do galpão a ser cedido a Empresa Apitiv, disse, que de
acordo com o responsável pela obra, foi informado que a construção está
sendo realizado dentro do cronograma. Em seguida, disse que diante da
situação que enfrentamos, que as cidades vizinhas dependentes do Hospital
Frei Caetano, se unam e realizem consorcio entre Municípios, para a criação
de UTI (Unidade Tratamento Intensivo) e reabertura da maternidade no
referido Hospital. Fez uso da palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto
reiterando as palavras do Vereador Fábio Lucas Carlos. Comentou que
devido a explanação realizada pela Secretaria de Saúde, quanto a preparação
das vacinas, disse que a mesma irá realizar estudos da viabilidade de
alteração do Horário da vacinação. Usando a palavra Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva, convocou os demais Vereadores para a reunião de
Comissão. Fez uso da palavra, Vereador Rômulo Lúcio Rosa. Falou sobre a
resposta encaminhada pelo Executivo Municipal, referente ao requerimento
de sua autoria. Nesse sentido, tecendo críticas quanto a solicitação de prazo
adicional para o fornecimento das informações, comentou que é o terceiro
requerimento, em que a mesma não responde adequadamente. Diante disso,
ressaltou a necessidade de acionar o Ministério Público. Na sequência,
comentou as informações fornecidas pelo Executivo Municipal, em que o
mesmo afirma que os terrenos da municipalidade não estão limpos, cercados
e identificados. Nesse sentido, disse que devido ao momento de pandemia,
em que muitos munícipes se encontram em situação financeira vulnerável.
Manifestou-se favorável a cobrança de que os mesmos façam limpezas nos
lotes, porém, o momento não é apropriado para a cobrança da construção de
muros e calçadas. Nesse sentido, solicitou ao Executivo Municipal, que
revise as notificações e cancele as multas realizadas. Solicitou ainda, que
destine os fiscais da vigilância sanitária, para a fiscalização do tratamento do
Covid-19. Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro, reiterou as

palavras de seu antecessor. Comentou que o Executivo Municipal, solicita
prazo adicional para o fornecimento de informações. Diante disso, consultou
os demais Vereadores sobre a concessão de prazo adicional, sendo aprovado
por todos presentes. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente convocou os
demais Vereadores, para a próxima Sessão Ordinária, a ser realizada no dia
05 (cinco) de abril, no local e hora de costume. Nada mais a ser tratado, o Sr.
Presidente declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, lavrou-se a
presente ata, que lida e achada conforme vai por todos os Vereadores
assinada. Eu, ____________, secretário que a redigi e assino.
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