ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 26
DE ABRIL DE 2021.

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 17ª (décima
sétima) Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador José Ildeu de Castro
e secretariado pelo Vereador Rômulo Lúcio Rosa. A seguir, feita a chamada,
constatou-se a presença dos Vereadores: Ademar Guimarães do Prado,
Antonio Felix Teixeira Neto, Alfredo Faria Lopes de Paiva, Marcos José das
Neves e José Aparecido Siqueira Campos. Excepcionalmente em
decorrência de prescrição médica, o Vice-Presidente, Vereador Antônio José
da Silva não se encontra presente. Desta forma seguindo os termos
regimentais, previstos no Artigo 28, § 1º do Regimento Interno, cumpre ao
Secretário, Vereador Fábio Lucas Carlos exercer a função de VicePresidência nessa Sessão. Uma vez vagando a secretaria da Mesa Diretora,
em caráter excepcional, foi nomeado o Vereador Rômulo Lúcio Rosa, para
exercer função de Secretário. Havendo o número legal de 08 (oito)
Vereadores, conforme assinaturas apostas no livro de presença nº 14
(quatorze), folha nº 15 (quinze), o Sr. Presidente declarou aberta a presente
sessão. Expediente: Pelo Sr. Secretário foram lidas as seguintes
correspondências:

Ofício

nº

220/2021,

do

Executivo

Municipal,

encaminhando respostas ao Requerimento n° 81/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 221/2021, do Executivo Municipal,
encaminhando respostas ao Requerimento n° 79/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Ofício nº 222/2021, do Executivo Municipal,
a fim de acusar o recebimento do ofício n° 64/2021 dessa Presidência; Ofício

nº 016/2021, da Diretoria do SAAE, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 80/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 0492/2021, do Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva aos
Vereadores: Fábio Lucas Carlos, José Aparecido Siqueira Campos e Rômulo
Lúcio Rosa, informando que o município foi contemplado por recursos
proveniente de emenda parlamentar. Pelo Sr. Secretário foi lido e
encaminhado às Comissões Permanentes para análise e emissão de Parecer
da seguinte proposição: Emendas Modificativas ao 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”. Pelo Sr. Secretário foram lidos e encaminhados ao
Executivo Municipal para as possíveis providências, as seguintes
proposições: Indicação nº 84/2021, de autoria do Vereador Ademar
Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo Municipal, estudos de
viabilidade para proceder a construção de um cômodo, ao lado da Farmácia
Municipal, localizada na Rua São José, nº 6, para servir de almoxarifado para
estoque de medicamentos, com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores
durante a distribuição e o controle no planejamento da aquisição destas
mercadorias; Indicação nº 85/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de
Castro,

solicitando

ao

Executivo

Municipal,

providências

junto

departamento competente, para que seja realizada a contratação de uma
empresa particular especializada em realizar Censo Demográfico, para um
levantamento do quantitativo de habitantes do Município de Paraisópolis,
pois o mesmo se encontra defasado. Por decorrência da pandemia do novo
coronavírus, o Censo não foi realizado no ano de 2020, e sem sua atualização
para o ano de 2021, nosso Município será fragilizado com a ausência destas
informações que servem como parâmetro para diversos indicadores sociais
e econômicos. Pelo Sr. Secretário foram lidas e encaminhadas em 1ª
(primeira) fase de discussão e votação, as seguintes proposições: Projeto de

Lei nº 15/2021, que: “Altera a redação do artigo 6º da Lei nº 2.618, de 20 de
maio de 2019, e dá outras providências”, encaminhado pelo Executivo
Municipal, através da Mensagem nº 17/2021; Projeto de Lei
Complementar nº 03/2021, que: “Altera a redação dos artigos 221 e 222 da
Lei Complementar nº 80, de 23 de dezembro de 2014 – Código Tributário
do Município de Paraisópolis, e dá outras providências”, encaminhado pelo
Executivo Municipal, através da Mensagem nº 16/2021.Pelo Sr. Secretário
foi lido em única fase de discussão e votação a seguinte proposição:
Emendas Modificativas ao 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”.
Pelo Sr. Secretário foram lidos em única fase de discussão e votação as
seguintes proposições: Requerimento nº 89/2021, de autoria do Vereador
Ademar Guimarães do Prado; Requerimento nº 90/2021, de autoria do
Vereador Romulo Lúcio Rosa; Requerimento nº 91/2021, de autoria do
Vereador Romulo Lúcio Rosa; Requerimento nº 92/2021, de autoria do
Vereador Romulo Lúcio Rosa; Requerimento nº 93/2021, de autoria do
Vereador Romulo Lúcio Rosa; Requerimento de URGENCIA ESPECIAL.
Findo a leitura do expediente, Sr. Presidente declarou vaga a palavra,
fazendo uso da mesma: em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
Ademar Guimarães do Prado, iniciou suas palavras agradecendo ao Sr. Caca,
funcionário do setor de limpeza, pelo pronto atendimento, ao retirar os
materiais descartados nas proximidades do Colégio Santa Ângela. Comentou
que o mesmo, está realizando juntamente com sua equipe, a limpeza dos lotes
da municipalidade. Disse que o atual Prefeito está realizando o levantamento
dos terrenos pertencentes ao Município. Diante disso, manifestou seu anseio,
que no próximo ano, as áreas possam ser leiloadas. Em seguida, pediu
desculpas aos moradores do Bairro da Lagoa. Diante dos pedidos de
manutenção da via do Bairro ora mencionado, falou que irá solicitar ao

Executivo Municipal, que disponibilize máquina para a realização da
referida manutenção. Na sequência, comentou sobre a indicação de sua
autoria, referente a construção de almoxarifado ao lado da farmácia
municipal, a fim de agilizar a entrega de medicamentos. Nesse sentido,
solicitou ao Executivo Municipal, que realize a benfeitoria, visto que, é uma
obra pequena. Por fim, agradeceu os recursos enviados pelo Deputado
Dalmo Ribeiro. Estendeu seus agradecimentos ao Deputado Ulysses Gomes
e ao Deputado Betinho Pinto Coelho. Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva iniciou desejando uma boa
recuperação ao Vereador Antônio José da Silva. Em seguida, reiterando as
palavras de seu antecessor, agradeceu aos Deputados Ulysses Gomes e ao
Deputado Odair Cunha, pelo envio de recursos ao Município. Na sequência,
falou sobre as pinturas realizadas no asfalto da Rua 7 de setembro, as quais
solicitou que fossem realizadas durante o mandato próximo passado. Nesse
sentido, teceu críticas da obra do entorno do obelisco na Praça Tiradentes.
Disse que a obra realizada pelo ex Prefeito Sergio Wagner Bizarria, por se
tratar do marco zero do Município, merece uma boa estrutura, assim como
iluminação adequada. Solicitou a Secretaria de Saúde, que realize
acompanhamento dos munícipes que testaram positivo para o Covid-19,
visto que, há denúncias de que os mesmos estão circulando nas ruas, podendo
infectar outras pessoas. Diante disso, citou o Artigo 268 do Código Penal,
que trata sobre infringir determinação do poder público, ressaltando que tal
ato é crime. Em seguida, falou sobre os danos causados pelas chuvas durante
o início do corrente ano. Nesse sentido, comentou sobre o Projeto de Lei
n°13/2021, a ser votado na presente sessão, foi discutido durante as reuniões
de comissão interna. Disse que as obras já realizadas não poderão ser
alteradas, mas que, a partir da nova lei, os novos loteamentos serão
construídos de acordo com os quesitos necessários para que não ocorra os
problemas já enfrentados pelo Município. Citou as novas medidas

apresentadas pelo referido Projeto de Lei. Falou ainda, sobre a instalação de
bueiros inteligentes, o qual foi apresentado pelo ex Vereador, Sr. Eleandro
de Souza Fraga. Por fim, solicitou ao Executivo Municipal, que realize as
obras necessárias, para que no próximo ano não ocorra problemas com
alagamentos. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Marcos José
das Neves. Falou que durante a semana próxima passada, juntamente com o
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, realizaram fiscalização das
obras nas estradas dos Bairro Pinhalzinho e Bairro dos Henriques. Comentou
que uma das máquinas foram danificadas, porém, já foi providenciada
manutenção para a mesma. Em seguida, falou sobre a campanha de
vacinação contra o Covi-19, que ocorrerá durante a vigente semana. Na
sequência, disse que irá elaborar requerimento solicitando informações sobre
a instalação de placas identificativas nos bairros rurais e envolta do
município. Pois, em decorrência do aumento de entregas à domicílio, as
placas irão auxiliar na localização. Diante dos pedidos dos moradores do
Bairro dos Martins, Bairro do Pinhalzinho e Bairro do Recoco, solicitou ao
Executivo Municipal, que realize manutenção elétrica nas praças dos bairros
ora mencionados. Solicitou ainda, que seja realizada pintura e limpeza nos
Bairros dos Coqueiros e Bairro Ribeirão Vermelho. Em seguida, solicitou ao
Executivo Municipal, que realize paisagismo no trevo Municipal, a fim de
incentivar os turistas a conhecerem o Município. Agradeceu ao setor de
limpeza, pela realização dos trabalhos realizados na quadra esportiva do
Bairro Residencial Paraíso. Nesse sentido, solicitou aos munícipes, que
realizem denúncias dos lotes da municipalidade que se encontram sujos, para
que as devidas providências possam ser tomadas. Finalizou, saudando
melhoras ao Vereador Antônio José da Silva. Em seu pronunciamento, em
resumo, Vereador Rômulo Lúcio Rosa iniciou suas palavras, agradecendo o
Deputado

Betinho

Pinto

Coelho,

que

por

emenda

parlamentar,

disponibilizará recursos ao Município. Estendeu seu agradecimento ao

Deputado Estadual Dalmo Ribeiro da Silva, o qual disponibilizará, recurso a
ser utilizado na aquisição de veículo de passeio a ser destinado ao Distrito
de Costas, assim como recursos financeiros para o Município. Diante disso,
falou que foi informado pelo referido Deputado, a liberação da concessão da
recuperação do trecho que liga Paraisópolis ao Município de Consolação.
Comentou ainda, sobre a importância da construção da rodovia entre o
Município de Consolação e Cambuí. Em seguida, ressaltou que não é contra
o Executivo Municipal, que está a favor do Município e que diante do que
não for pertinente, não irá se calar. Informou que a empresa RDA
CONSTRUÇÕES LTDA, já elaborou a nota de doação para a retirada da
massa asfáltica, a qual deverá ser coletada pela Prefeitura Municipal. Na
sequência, comentou sobre a Represa do Brejo Grande, visto que, durante a
legislatura passada, o então Prefeito Sr. Everton de Assis Ferreira, enquanto
Vereador desta casa, realizou documentários dizendo que a referida represa
possuía riscos de ruptura. Diante disso, falou que irá elaborar requerimento,
solicitando informações sobre quais procedimentos o Executivo Municipal
irá abordar diante da situação ora mencionada. Nesse sentido, sugeriu ao
Executivo Municipal, que aproveite o período do término das chuvas e
realizes estudos juntamente com o departamento competente, a fim de
verificar o início das obras. Na sequência, realizou cobranças quanto ao
cumprimento do plano de governo proposto pelo atual Prefeito Municipal.
Diante disso, falou que a cada sessão irá os temas propostos pelo mesmo.
Citando as propostas voltadas para área da Saúde, disse que irá elaborar
requerimento solicitando tais informações. Finalizou, comentando sobre o
requerimento de sua autoria, o qual solicita informações sobre as Casas
populares que serão construídas no Bairro Residencial Oliveiro José de
Carvalho. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Fábio Lucas
Carlos, iniciou suas palavras comentando que irá elaborar indicação,
solicitando a contratação de um Médico (a) ginecologista, para atuar na

saúde básica do Distrito de Costas. Nesse sentido, falou sobre a reforma que
será realizada na sala de vacina, assim como em toda a Unidade de Saúde
Básica do Distrito. Em seguida, falou sobre o questionamento de um
munícipe ao se queixar da poeira nas estradas. Diante disso, disse que não
entende qual o desejo da população, pois as reclamações eram os buracos da
estrada, os quais foram tapados. Porém, estão se queixando da poeira e tão
logo, após as chuvas, irão reclamar da lama que irá formar. Nesse sentido,
manifestou-se indignado. Solicitou que a população tenha consciência, pois
os trabalhos estão sendo realizados. Na sequência, comentou sobre a
campanha de vacinação contra o Covid-19, que será realizada durante a
vigente semana. Por fim, agradeceu o Deputado Dalmo Ribeiro, pelos
recursos financeiros enviados através de emenda parlamentear, assim como,
o atendimento a solicitação de sua autoria, quanto ao recurso financeiro a ser
utilizado para a aquisição de veículo a ser destinado ao Distrito de Costas.
Disse ainda, que o referido Deputado, informou sobre a abertura do edital de
licitação, referente a recuperação da rodovia que liga Paraisópolis ao
Município de Consolação. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
José Aparecido Siqueira Campos agradeceu aos Deputados que através de
emendas parlamentares, destinaram recursos para o Município. Em especial,
agradeceu ao Deputado Dalmo Ribeiro, Deputado Ulysses e Deputado Odair
Cunha. Saudou melhoras ao Vereador Antônio José da Silva, assim como o
jornalista Sr. Vascão. Em seguida, ao comentar que já se passaram quatro
meses do início do mandato, que o Sr. Prefeito Municipal entendeu as
solicitações dos Vereadores. Nesse sentido, falou sobre as condições das
estradas rurais, as quais foram realizadas manutenções provisórias. Disse
ainda, que durante as fiscalizações, não encontrou os responsáveis pelo setor.
Que após cobranças, durante a fiscalização realizada na semana próxima
passada, encontrou pela primeira vez com fiscal de estradas. Diante disso,
falou que é necessário a realização de cobranças. Na sequência, reiterando

as palavras do Vereador Rômulo Lúcio Rosa, que através de requerimento,
solicitou informações sobre a construção das Casas Populares. Explanou,
que as Casas Populares serão construídas a partir de financiamento em
terrenos doados pela Prefeitura Municipal. Comentou que em janeiro do
corrente ano, elaborou requerimento solicitando informações sobre o início
da construção das Casas Populares. Em seguida, realizou a leitura da resposta
encaminhada pelo Executivo Municipal. Diante disso, explanou que o prazo
para a realização do cadastro era até o final do mês de março. Ressaltou que
até o momento, não foram realizados os cadastros das famílias que serão
contempladas. Que diante das informações fornecidas, a obra deverá iniciar
no final do mês de maio do corrente ano. Comentou, que o local não possui
energia elétrica. Diante disso, disse que não acredita que o empreendimento
seja concluído durante o corrente ano. Comentou, que durante o ano próximo
passado, em que munícipes se reuniram na Escola Municipal Bueno de Paiva
para a realização do pré cadastro, os mesmos foram enganados. Disse ainda,
de se tratar de politicagem, visto que, ano próximo passado foi ano eleitoral.
Em seguida, teceu comentários sobre a falta de fiscalização, diante das
denúncias de munícipes que estariam frequentando a Área de Lazer. Diante
disso, comentou sobre o morador que reside no local. Nesse sentido, solicitou
ao Executivo Municipal, que coloque morador comprometido em cuidar do
local. Na sequência, falou que apesar das quadras esportivas e as academias
ao ar livre estarem fechadas, que aproveite e realize manutenção nas
mesmas. Finalizou, dizendo que irá elaborar requerimento, solicitando
informações quanto a instalação das câmeras de monitoramento. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, iniciou
suas palavras desejando uma boa recuperação ao Vereador Antônio José da
Silva, assim como o Jornalista Sr. Vascão. Em seguida, agradeceu ao
Deputado Betinho Pinto Coelho pelos recursos destinados ao Município.
Falou sobre matéria publicada em jornal, a qual se refere que os legisladores

que estiverem ligados ao Sr. Prefeito Municipal, estariam fadados ao
fracasso. Diante disso, disse que a comparação é esdrúxula e estupida.
Ressaltou, que lealdade ao Partido Político e ao companheiro político, não
significa ser subserviência. Na sequência, falou que os Vereadores trabalham
em conjunto de maneira independente em diversos temas, citando como
exemplo, a atuação dos Vereadores durante a fiscalização de loteamento, que
após verificarem irregularidades, a obra foi embargada. Nesse sentido,
comentou sobre a Emenda Modificativa que dispõe sobre loteamento
urbano, a qual será votada na presente sessão. Ressaltou que o município
precisa beneficiar a si próprio para crescer. Citou algumas das alterações
propostas na Emenda. Em seguida, ao comentar sobre a incidência de
cobranças, solicitou ao Executivo Municipal, a criação de planejamento das
obras das estradas rurais, assim como as obras das vias urbanas, a fim de dar
transparência para a população. Na sequência, falou sobre o Projeto Lei
referente ao parcelamento dos débitos de IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano). Diante disso, falou que a aprovação do referido Projeto, ajudará a
população carente a quitar seus débitos com a Prefeitura Municipal. Por fim,
parabenizou a Secretaria de Saúde, que armazenou as vacinas que seriam
aplicadas na segunda dose, aguardando o tempo correto para a aplicação das
mesmas. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador José Ildeu de Castro
iniciou saudando uma boa recuperação ao Vereador Antônio José da Silva.
Em seguida, solicitou ao Executivo Municipal, que instale mais torneiras no
Cemitério Jardim, a fim de facilitar a irrigação. Diante das reclamações dos
moradores da Serra dos Coxos, solicitou ao Executivo Municipal, que realize
de forma urgente, manutenção na estrada do referido local. Na sequência,
mostrou-se indignado ao relatar que durante a sexta-feira próxima passada,
ao passar pela Praça Central, verificou aglomeração de jovens fazendo uso
de bebida alcoólica. Nesse sentido, ressaltou que a pandemia não acabou.
Em seguida, teceu críticas quanto a forma que a Rodoviária Nova foi

construída. Falou ainda, sobre as estruturas metálicas de sustentação da
mesma, as quais estão se deteriorando. Diante disso, solicitou que os
responsáveis tomem as devidas providências. Na sequência, solicitou ao
Executivo Municipal, que elabore cartilha informativa, contendo as novas
normativas relacionadas a construção civil e que as mesmas sejam entregues
no setor responsável no Paço Municipal. Diante disso, solicitou que a
Prefeitura Municipal realize fiscalização e caso encontre irregularidades,
conceda o prazo de vinte quatro horas para que o responsável possa
regularizar tal situação. Comentou que irá elaborar requerimento, a ser
encaminhado ao CONSEPP (Conselho de Segurança Pública de
Paraisópolis),

solicitando

informações

referentes

as

Motocicletas

pertencentes ao Conselho. Solicitou aos fiscais de obras, que fiscalizem as
construções, pois há incidência de irregularidades. Em seguida, teceu críticas
quanto as obras realizadas na Rua Silviano Brandão. Diante disso, solicitou
ao setor responsável, que aproveite o término das chuvas e realize as
manutenções necessárias. Ao comentar sobre a Maternidade do Hospital Frei
Caetano, disse que diante da situação pandêmica que enfrentamos, que a
mesma seja tão logo reestruturada. Por fim, falou sobre a resposta de
requerimento encaminhado pelo Executivo Municipal. Diante disso,
questionou qual será as providências que o mesmo irá tomar, quanto a
situação das propagandas públicas realizadas nos bancos das praças. 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 e votação, o Projeto de Lei nº 15/2021, que: “Altera a redação do
artigo 6º da Lei nº 2.618, de 20 de maio de 2019, e dá outras providências”,
encaminhado pelo Executivo Municipal, através da Mensagem nº 17/2021.
Não havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em 1ª (primeira) fase de
votação, o Projeto de Lei nº 15/2021, tendo sido aprovado por 07 (sete)
votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em 1ª (primeira) fase de discussão

e votação, o Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, que: “Altera a
redação dos artigos 221 e 222 da Lei Complementar nº 80, de 23 de
dezembro de 2014 – Código Tributário do Município de Paraisópolis, e dá
outras providências”, encaminhado pelo Executivo Municipal, através da
Mensagem nº 16/2021. Não havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em
1ª (primeira) fase de votação, o Projeto de Lei Complementar nº 03/2021,
tendo sido aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação, as Emendas Modificativas ao
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”. Usando a palavra Vereador Alfredo
Faria Lopes de Paiva, agradeceu a assessoria do Jurídico da Casa, Sr.
Rodrigo Braga, assim como o empenho dos demais Vereadores, que durante
as reuniões de comissão se empenharam em discutir sobre a referida matéria.
Comentou que as Emendas versão os novos empreendimentos imobiliários.
Destacou alguns tópicos relacionadas as novas normativas, ressaltando a
instalação dos bueiros inteligentes, o qual foi sugerido pelo ex Vereador, Sr.
Eleandro de Souza Fraga, durante a legislatura próxima passada. Disse ainda,
que os requisitos propostos, irá evitar possíveis alagamentos no Município.
Fez uso da palavra Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Reiterando
as palavras de seu antecessor, comentou que muitas pessoas, acham que o
trabalho do Vereador é apenas nas segundas-feiras, em que participam das
reuniões. Diante disso, falou sobre as reuniões de comissão, as quais são
discutidos os projetos a serem votados. Manifestou seu anseio, para que o
Projeto de Lei seja implantado no próximo Loteamento Urbano. Ressaltou a
dificuldade de alterar as obras que já foram realizadas, mas que a partir da
aprovação do referido Projeto de Lei, as construções serão realizadas de
forma adequada. Usando a palavra Vereador Antônio Felix Teixeira Neto.
Falou que anteriormente, os empreendimentos eram realizados de forma a

explorar o Município, porém, explanou que não foram realizados de forma
irregular, visto que, a lei assim permitia. Nesse sentido, disse que o projeto
irá beneficiar o Município. Sugeriu ainda, que houvesse mudança durante a
escolha das áreas institucionais, as quais devem ser escolhidas, pela
Prefeitura Municipal e não pelos proprietários. Fez uso da palavra Vereador
Ademar Guimarães do Prado, parabenizando os demais Vereadores
envolvidos na elaboração das Emendas Modificativas. Ressaltou a
importância de que a área institucional a ser destinada ao Município, seja
escolhida pela Prefeitura Municipal. Comentou que durante anos, as áreas
institucionais destinadas ao Município, eram áreas que não possuem
estrutura. Nesse sentido, solicitou ao Executivo Municipal, que escolha área
com estrutura para atender o município, a fim de que, posteriormente possa
ser utilizada na construção de escola, posto de saúde e igreja. Retomou a
palavra Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Reiterando as palavras
de seus antecessores, ressaltou a importância da escolha das áreas
institucionais, pois, as áreas institucionais que foram destinadas nos anos
anteriores, muitas delas não possuem estrutura para serem aproveitadas.
Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Comentou que a partir das
novas mudanças, o Município futuramente não sofrerá com as fortes chuvas,
como ocorreu durante o início do corrente ano. Disse ainda, que houve
displicência e falta de interesse dos Prefeitos anteriores. Não havendo mais
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, as Emendas
Modificativas ao Projeto de Lei nº 13/2021, tendo sido aprovadas por 07
(sete) votos. Diante disso, pelo Sr. Presidente foi submetido em 2ª (segunda)
fase de discussão e votação, o 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”.
Não havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em 2ª (segunda) fase de
votação, o Projeto de Lei nº 13/2021, tendo sido aprovadas por 07 (sete)

votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão e
votação, o Requerimento nº 89/2021, de autoria do Vereador Ademar
Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes
informações, conforme segue: Quantidade de cestas básicas fornecidas pela
Prefeitura Municipal ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS,
para serem doadas as famílias de baixa renda, no período de janeiro de 2021
até a presente data; Quantidade de cestas básicas doadas a Prefeitura
Municipal, através de empresas privadas do município de Paraisópolis, no
período de janeiro de 2021 até a presente data. Usando a palavra o autor.
Comentou que tal requerimento já foi realizado, porém, a resposta não
atendeu as expectativas. Diante disso, explanou que solicita informações
quanto a quantidade de cestas básicas doadas no período acima citado, a fim
de verificar a possibilidade de estender o atendimento a mais famílias. Falou
que há relatos que as cestas básicas estão sendo distribuídas trimestralmente.
Nesse sentido, solicitou ao CRAS (Centro de Referência e Assistência
Social) que possa atender mais famílias, inclusive os pequenos comerciantes,
que diante da pandemia, precisaram suspender seus serviços. Fez uso da
palavra Vereador Antonio Felix Teixeira Neto. Reiterando as palavras de seu
antecessor, comentou sobre a arrecadação de alimentos durante a campanha
de vacinação, assim como a doção realizada por empresário do Município.
Nesse sentido, disse que a Prefeitura possui condições de ampliar a
distribuição das cestas básicas. Por fim, disse que solicitará informações
sobre como estão sendo distribuídos os alimentos as famílias carentes. Não
havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação,
o Requerimento nº 89/2021, tendo sido aprovado por 07 (sete) votos. Pelo
Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 90/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando ao Executivo Municipal, informações acerca da doação de
material asfáltico, da empresa RDA CONSTRUÇÕES LTDA, que servirá

para a manutenção e reparos das vias públicas e estradas rurais, conforme
segue abaixo: Se há planejamento para a utilização deste material; Caso
afirmativo ao item anterior, enviar cópia do cronograma e previsões. Usando
a palavra o autor. Comentou que o responsável pelo setor de obras, informou
que coletará o material e que posteriormente informará onde o mesmo será
utilizado. Sugeriu ao Executivo Municipal, que elabore documento
confirmando a doação, a fim de evitar transtornos futuros. Fez uso da palavra
Vereador Ademar Guimarães do Prado. Disse que acompanha os
comentários realizados durante a transmissão da reunião pela rede social
Facebook. Diante disso, disse que os Vereadores cobram e realizam críticas
para que o Município cresça. Ressaltou que são políticos, porém, que não
estão fazendo politicagem. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 90/2021, tendo sido
aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única
fase de discussão e votação, o Requerimento nº 91/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal,
informações sobre as Casas Populares que serão construídas no Bairro
Residencial Oliveiro José de Carvalho, conforme seguem: Qual foi o custo
para o Município com o projeto para as obras do referido loteamento, desde
a aquisição do terreno até o presente momento?; Qual a atual situação do
empreendimento habitacional “Casas Populares”, contendo a instalação de
água, energia elétrica, esgoto, entre outros?; Cópia do projeto, contendo a
quantidade de lotes para a construção das casas populares; Quantidade de
pessoas aprovadas no financiamento habitacional; Se há lotes disponíveis
para serem financiados; Quais os requisitos solicitados pela Caixa
Econômica Federal para ter a aprovação do financiamento habitacional das
“Casas Populares”, contendo o valor mínimo de entrada e se foi estipulado
algum valor máximo para o financiamento; Os contratos aprovados pela a
Caixa Econômica Federal possuem prazos determinados com os munícipes

comtemplados no financiamento habitacional?; Se há possibilidade em fazer
alteração no plano de financiamento ou até mesmo na rescisão do contrato
atual. Fez uso da palavra Vereador Ademar Guimarães do Prado,
parabenizando o autor. Comentou que o loteamento, seria realizado por
financiamento da Caixa Econômica Federal, em que os munícipes iriam dar
uma entrada e as demais parcelas seriam divididas em até vinte e cinco anos.
Diante disso, disse que a população foi enganada. Sugeriu aos Vereadores,
que a partir da resposta do referido requerimento, se empenhem em verificar
os documentos, a fim de buscar uma solução. Que caso seja necessário, que
seja solicitado a presença do representante da Caixa Econômica Federal, para
que possam verificar a situação dos referidos contratos. Comentou ainda,
sobre a quebra de contrato, visto que, diante das cláusulas, não é justo com
os cidadãos Paraisópolenses. Usando a palavra, Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva. Disse que durante a legislatura próxima passada, estiveram
nessa casa, representantes da Prefeitura Municipal, os quais passaram a
informação de que as casas seriam populares. Porém, explanou que após a
realização dos cadastros, foram informados de que os valores das entradas e
parcelas não correspondiam com valores populares. Por fim, falou sobre a
verificação dos documentos, para que posteriormente sejam construídas
casas e não somente contratos. Fez uso da palavra Vereador José Aparecido
Siqueira Campos. Comentou que de acordo com a resposta encaminhada
pelo Executivo Municipal, o cronograma já expirou. Disse que o
empreendimento vende um sonho de consumo. Manifestou sua opinião,
dizendo que o loteamento não se concretizará. Na sequência, convidou os
demais Vereadores para realizarem visita no local. Usando a palavra,
Vereador Antonio Felix Teixeira Neto. Disse que o loteamento é mais um
dos problemas, dentre tantos outros que o Legislativo terá que acompanhar.
Diante disso, manifestou seu asseio, para que juntos possam tentar solucionar
os problemas. Ressaltou que o projeto das casas populares, iludiu os

cidadãos. Comentou ainda, sobre a elaboração de um novo planejamento
para as Casas Populares, a fim de solucionar o referido problema. Fez uso da
palavra Vereador José Ildeu de Castro. Disse que foi falta de interesse dos
Prefeitos Municipais anteriores. Que foram investidos recursos, porém, pode
se observar que nada foi realizado no local. Em seguida, citou as demais
obras municipais, as quais foram iniciadas e que não foram concluídas. Por
fim, disse que como Vereadores, irão buscar as mudanças necessárias para
que Paraisópolis prospere. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 91/2021, tendo sido
aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única
fase de discussão e votação, o Requerimento nº 92/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal, as
seguintes informações, conforme segue: Valor de recursos destinados ao
Município, para a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE); Quanto foi gasto com o kit merenda distribuído na rede
pública de ensino, no período do ano de 2020 até a presente data; Qual o
saldo disponível para gerir esta distribuição do kit merenda para o ano de
2021?; Data que será realizada a próxima entrega do kit merenda e quantos
alunos serão beneficiados?; Se a Prefeitura Municipal possui planejamento
em ajudar financeiramente na distribuição do kit merenda na Rede de Ensino
Estadual; Caso afirmativo ao item anterior, informar suas previsões; Caso
negativo, informar o porquê de não ser viabilizado esse planejamento. Fez
uso da palavra o autor. Comentou que foi postado na rede social da Prefeitura
Municipal, as datas referentes a distribuição dos referidos Kits. Diante disso,
solicitou aos pais que se atentem a data de entrega, visto que, nos kits há
produtos perecíveis. Em seguida, falou que ao procurar os diretores da rede
estadual, foi informado de que, caso a Prefeitura Municipal se comprometa
juntamente com a Secretaria de Educação, em auxiliar na distribuição dos
kits, os mesmos serão entregues. Usando a palavra Vereador Antonio Felix

Teixeira Neto. Citou as datas e os pontos de entrega dos referidos kits. Fez
uso da palavra Vereador Ademar Guimarães do Prado. Disse que caso a rede
estadual se una com a rede municipal, poderão contribuir com as famílias
carentes que residem na zona rural. Que a Prefeitura Municipal, poderia
realizar as entregas com os quais pertencentes ao município, visto que, os
mesmo encontram-se parados na garagem. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 92/2021,
tendo sido aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação, o Requerimento nº 93/2021, de autoria
do Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal,
informações as seguintes informações: Se está incluído no cronograma de
obras da Prefeitura Municipal, a construção de 2 (dois) redutores de
velocidades na Rua 25 de janeiro; Caso afirmativo ao item anterior, informar
suas previsões. Usando a palavra o autor. Explanou que a solicitação da
construção dos redutores de velocidade, vem sendo realizada desde a
legislatura próxima passada. Diante disso, solicitou que seja encaminhado o
cronograma de obras, para que as mesmas possam ser acompanhadas. Fez
uso da palavra Vereador Ademar Guimarães do Prado. Comentou que as
obras da rua ora mencionada, foi alvo de CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito). Disse que foi informado pelo Sr. Prefeito, que será construído
calçada a ser iniciada no Bairro Lava Pés, terminando na Rua 25 de Janeiro.
Disse ainda, que o será instalado na referida rua, faixas de pedestres e placas
indicativas de velocidade. Finalizou dizendo que a partir da resposta do
requerimento, poderão dar respostas aos questionamentos dos moradores do
local ora mencionado. Usando a palavra Vereador José Aparecido Siqueira
Campos. Reiterando as palavras de seu antecessor, disse que as únicas
indicações que realizou nesta casa, foi a criação de lombada na referida rua,
assim como o anteprojeto sobre a criação da Casa dos Conselhos. Diante
disso, solicitou aos moradores do Bairro Frei Orestes, que gravem vídeo

denunciando a velocidade que os automóveis transitam pela via e postem na
rede social Facebook. Nesse sentido, colocou-se à disposição para participar
da referida denúncia. Fez uso da palavra Vereador José Ildeu de Castro.
Sugeriu ao Executivo Municipal, que ao invés de lombadas, que seja
construído passarelas elevadas para pedestres e que se possível, seja
instalado fiscalização eletrônica. Usando a palavra, Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva. Comentou que a função do Vereador não é só cobrar, mas
também, dar sugestões diante dos problemas do Município. Explanou, que
as cobranças realizadas, são oriundas das cobranças que os munícipes
realizam. Diante disso, sugeriu ao Executivo Municipal, que institua o
Departamento Municipal de Trânsito, assim como a Junta Administrativa de
Recursos de Infração. Pois, se as mesmas estivessem operantes no
Município, os recursos arrecadados com as multas de trânsito, poderiam ser
investidos na instalação de radares. Retomou a palavra, Vereador José Ildeu
de Castro. Ressaltou que não é contra a construção de lombadas. Que apenas
sugeriu a construção de passarela elevada. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 93/2021,
tendo sido aprovado por 07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em discussão o Requerimento de Urgência Especial, solicitando à
Presidência da Mesa Diretora, nos termos do inciso II, § 1º do artigo 150 do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, sejam submetidos sob o REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL, dispensando os interstícios regimentais, a
seguinte proposição: Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, que:
“Altera a redação dos artigos 221 e 222 da Lei Complementar nº 80, de 23
de dezembro de 2014 – Código Tributário do Município de Paraisópolis, e
dá outras providências”, encaminhado pelo Executivo Municipal, através da
Mensagem nº 16/2021. Não havendo oradores, o Sr. Presidente submeteu em
única fase de votação o Requerimento de URGÊCIA ESPECIAL, tendo sido
aprovado por 07 (sete) votos. Diante do resultado o Sr. Presidente convocou

os Vereadores para a Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 26 de abril
do corrente ano, objetivando concluir a tramitação da proposição retro
mencionada. Findos trabalhos da Ordem do Dia, declarada vaga a palavra,
fazendo uso da mesma: usando a palavra Vereador Ademar Guimarães do
Prado. Falou sobre a limpeza que está sendo realizada nos lotes da
municipalidade. Nesse sentido, solicitou aos munícipes, que realizem a
limpeza de suas propriedades. Em seguida, solicitou ao Executivo
Municipal, que juntamente com o setor de obras, remova as bocas de lobo
da Rua Água Férrea, os quais se encontram abaixo do nível da rua, evitando
assim, possíveis acidentes. Na sequência, comentou que o Provedor do
Hospital Frei Caetano, Sr. Anderson Vitório Ribeiro Dos Santos, está
realizando parceria com o Convênio Médico Unimed. Disse, que a partir da
parceria, trará recursos ao Hospital Municipal. Finalizou, agradecendo ao
Jurídico da Casa, Sr. Rodrigo Braga, pelos serviços prestados a Casa
Legislativa. Fez uso da palavra, Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva.
Comentou, que diante da situação apresentada durante a sessão próxima
passada, referente a necessidade de área para pouso dos praticamente de Voo
Livre, Sr. Tião Garfo, disponibilizou seu terreno para utilização.
Agradecendo ao Munícipe, disse que os atletas ao verificarem o local,
constataram que o local não possui estrutura adequada. Diante disso, falou
que irá agendar reunião com responsáveis pelo Clube de Voo Livre e os
demais Vereadores, para que juntos possam sanar o problema. Nesse sentido,
comentou sobre a desapropriação de área nas proximidades da Área de
Lazer. Em seguida, realizou denúncia sobre a Rua Josafa de Pinho Ribeiro
de Toledo, a qual está sendo parcialmente ocupada por loteamento. Nesse
sentido, convidou os demais Vereadores para realizarem visita ao local, para
que posteriormente possam tomar as devidas providências. Usando a palavra
Vereador José Ildeu de Castro, solicitou ao seu antecessor, que explanasse a
localização da referida rua. Retomou a palavra, Vereador Alfredo Faria

Lopes de Paiva, citando a localização da rua, a qual está sendo tomada por
empreendimento imobiliário. Fez uso da palavra, Vereador Ademar
Guimarães do Prado, comentando que a referida rua, anteriormente era
utilizada normalmente. Usando a palavra, Vereador José Aparecido Siqueira
Campos. Informou, que não realizará visitas na zona rural. Que irá realizar
fiscalização nas obras dos galpões que estão sendo construídos, assim como
as demais obras da zona urbana. Diante disso, se prontificou em acompanhar
seu antecessor, para a realização de visita a rua, a qual realizou denunciou.
Ressaltou a necessidade de verificação dos documentos que institui a referida
rua. Fez uso da palavra Vereador Rômulo Lúcio Rosa, parabenizando o
Provedor do Hospital Frei Caetano, Sr. Anderson Vitório Ribeiro Dos
Santos, que realizou parceria com a Unimed para a realização de consultas
ambulatoriais. Na sequência, teceu críticas sobre as respostas encaminhadas
pelo Diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Diante disso,
solicitou ao Diretor da autarquia, que encaminhe as informações que estão
incompletas. Disse, que é a segunda vez que são encaminhadas respostas
incompletas, que caso ocorra novamente, irá tomar as devidas providências.
Falou sobre a resposta encaminhada pelo Executivo Municipal, o qual
informa que o barracão anteriormente utilizado pela Empresa MN
Industrialização ME está desocupado. Nesse sentido, questionou como será
utilizado o referido barracão. Comentou, sobre as informações enviadas pelo
Executivo Municipal, referente ao barracão utilizado pela Empresa Futura
Tecnologia Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos da Amazônia Ltda,
a qual não prestou informações sobre documentação. Diante disso, ressaltou
a necessidade de averiguar o que está ocorrendo com a empresa ora
mencionada. Caso seja necessário, deve ser realizado denúncia ao Ministério
Público. Em seguida, falou sobre os terrenos institucionais, os quais a
Prefeitura Municipal estará realizando levantamento para verificar as
respectivas utilizações. Disse, que diante de buscas no Setor de Engenharia,

verificou a concessão de alvará para construção. Diante disso, questionou
sobre a liberação de construção em propriedade do Município. Explanou que
as autorizações são realizadas em troca de favores políticos. Solicitou ao
Executivo Municipal, que oriente seus colaboradores, pois, estão sendo
encaminhadas informações incompletas. Ressaltou que é a segunda vez que
a mesma situação ocorre, que caso haja reincidência, irá tomar as medidas
cabíveis. Usando a palavra Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, falou
sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que ocorrerá na corrente
semana. Diante disso, solicitou aos munícipes que contribuam com a
campanha solidária de arrecadação de alimentos. Nesse sentido, disse que as
pessoas que estiverem passando por dificuldades na aquisição de alimentos,
que procurem o CRAS e realizem o cadastro para a retirada de alimentos.
Por fim, comentou que o parcelamento do IPTU, facilitará com que as
famílias realizem o pagamento. Retomou a palavra Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva. Reiterando as palavras do Vereador José Aparecido Siqueira
Campos, falou sobre a documentação para verificarem as possíveis
irregularidades da Rua Josafa de Pinho Ribeiro de Toledo. Reiterando as
palavras de seu antecessor, comentou sobre o anteprojeto de sua autoria,
referente a criação do pacote de medidas financeiras para a população de
Paraisópolis. Por fim, convidou os demais Vereadores para participarem da
reunião de comissão. Fez uso da palavra Vereador José Ildeu de Castro.
Reiterando as palavras do Vereador Rômulo Lúcio Rosa, teceu críticas
quanto a liberação de alvará de construção, cedido a terreno púbico. Diante
disso, falou que irá verificar quem liberou o alvará e que posteriormente
realizará denúncia ao Ministério Público. Por fim, solicitou ao Executivo
Municipal, que providencie as melhorias necessárias na Pista de Skate e na
Praça Tiradentes. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente convocou os
demais Vereadores, para a próxima Sessão Ordinária, a ser realizada no dia
03 (três) de maio, 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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