ATA DA 02ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 11 DE
JANEIRO DE 2021.

Aos onze dias do mês de janeiro 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 02ª
(segunda) 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, Marcos José das
Neves e Rômulo Lúcio Rosa. Após realização da chamada, constatou-se a
ausência dos Vereadores Alfredo Faria Lopes de Paiva e José Aparecido
Siqueira Campos. Havendo o número legal de 07 (sete) Vereadores,
conforme assinaturas apostas no livro de presença nº 14 (quatorze), folha nº
10 (dez) verso, o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão.
Expediente: Pelo Sr. Secretário foram lidas as seguintes correspondências:
Ofício SEE/DISE – Convênio nº 07/2021, do Governo de Minas Gerais;
Ofício n° 15/2021, do Executivo Municipal, solicitando 1(um) membro do
Legislativo para compor o Conselho Municipal, integrante da Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC; Nota oficial – Todos os
Vereadores solidarizando com os munícipes que sofreram danos por
decorrência da forte chuva de domingo, dia 10 (dez) de janeiro de 2021 e Ata
da Reunião de Urgência, sala das comissões para tratar dos eventos e
consequências causadas pela intensa chuva que atingiu o Município de
Paraisópolis no dia 10. Pelo Sr. Secretário foi lido e encaminhado às
Comissões Permanentes para análise e emissão de Parecer da seguinte

proposição: Projeto de Resolução n° 01/2021, que: “Dispõe sobre a criação
de Comissão Especial de Estudos e Revisão do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Paraisópolis, com o objetivo de aprimoramento e
modernização e dá outras providências”. Pelo Sr. Secretário foram lidos e
encaminhados ao Executivo Municipal para as possíveis providências, as
seguintes proposições: Indicação nº 01/2021, de autoria do Vereador Ademar
Guimarães do Prado, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto
ao departamento competente, no sentido de proceder melhorias necessárias
na Viela nº 165, situado no Bairro Residencial Paraíso, que liga a Rua José
Rodrigo Fróes a Avenida Avelino Ribeiro. Outrossim, solicita a instalação
de placas denominativas de logradouros públicos em todo o Bairro
Residencial Paraíso. Indicação nº 02/2021, de autoria do Vereador Ademar
Guimarães do Prado, que atendendo a pedido dos moradores residentes no
Bairro Morro do Mujano, situado na Rodovia MG-173. Solicita ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente, no sentido de
proceder a retirada de uma lixeira que se encontra instalada em frente ao
Motel Paraíso localizado no Bairro Morro do Mujano, situado na Rodovia
MG-173. Indicação nº 03/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes
de Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de proceder convênio com o Instituto
Butantan, dado o recente anúncio da vacina contra o COVID-19, a fim de
reservar, tão logo seja liberado pela Anvisa, a quantidade necessária de doses
de vacina para toda população de Paraisópolis, sugerindo que seja utilizado
para tal fim os recursos financeiros que seriam destinados ao carnaval e
outras festividades que não acontecerão este ano. Dessa forma, Paraisópolis
sai na frente na proteção da vida dos seus munícipes para garantir o acesso
de todos à vacina. Pelo Sr. Secretário foram lidos em única fase de discussão
e votação as seguintes proposições: Requerimento nº 01/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº 02/2021, de autoria do

Vereador Rômulo Lúcio Rosa e Requerimento nº 03/2021, de autoria do
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. 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 comentando sobre o transtorno causado pela intensa chuva que
atingiu o município no domingo próximo passado. Comentou sobre a reunião
realizada entre os Vereadores, Executivo Municipal e o Sargento da Defesa
Civil. Em seguida, solicitou que os munícipes que foram prejudicados com
a chuva, procurem a Sra. Juliana no CRAS (Centro de Referência e
Assistência Social), para que possam tomar as devidas providências a fim de
mitigar os problemas ocorridos. Colocou-se à disposição da população, para
ajudar no que for possível. Em seguida, solicitou aos munícipes que
respeitem as orientações quanto ao retorno as residências. Comentou sobre
a indicação de sua autoria, referente a retirada de uma lixeira no Bairro
Morro do Mujano. Nesse sentido, disse que, caso algum morador se sinta
prejudicado, para que o mesmo procure o Vereador a fim de sanar o
problema. Disse ainda, que a destinação do lixo é de responsabilidade de
cada pessoa. Vereador Marcos José das Neves, em seu pronunciamento, em
resumo, iniciou agradecendo ao CRAS, os Bombeiros, funcionários e
voluntários que se prontificaram em auxiliar os munícipes que foram
prejudicados devido a intensa chuva. Estendeu seus agradecimentos ao
Prefeito Municipal, seu vice e aos Prefeitos dos Municípios de Gonçalves e
Consolação que se solidarizaram diante a situação calamitosa do Município.
Em seguida, falou sobre os agricultores que plantam sem observar a curva
de nível, e que devido à falta de tal observação, acarreta o acumulo de água
nas estradas rurais e posteriormente as mesmas se tornam intransitáveis.
Diante disso, solicitou aos moradores da zona rural que tenham paciência.
Solicitou ainda, que os agricultores se conscientizem com a situação e ao
realizar suas plantações, se atentem ao problema retro mencionado. Em seu

pronunciamento, em resumo, Vereador Fábio Lucas Carlos, manifestou
sentimento de pesar ao Vereador José Aparecido Siqueira Campos pela perda
se seu filho Heytor. Teceu comentários sobre os danos causados pela chuva,
dizendo que não basta apenas culpar os órgãos públicos, sendo que a
população possui sua parcela de culpa. Ressaltou o relevo do Município, um
dos agravantes relacionados aos danos ocasionados pela forte chuva. Em
seguida, agradeceu ao Executivo Municipal pelo empenho em sanar os
problemas ora mencionados. Na sequência, solicitou aos moradores do
Distrito de Costas, que tenham paciência, pois devido as chuvas intensas,
não seria adequado realizar manutenção nas estradas neste momento.
Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, em seu pronunciamento, em resumo,
teceu comentários acerca dos danos causados pela forte chuva que ocorrera
no domingo próximo passado. Diante disso, falou que os danos causados são
oriundos de ganancia, falta de planejamento e de irresponsabilidade. Citou
ainda, a canalização dos córregos, aterramento de várzeas e asfaltos
realizados sem planejamento sendo fatores que ocasionaram os danos. Em
seguida, falou sobre a criação da Defesa Civil de modo definitivo no
Município, visando tratar os assuntos pertinentes de forma técnica e
responsável. Diante disso, explanou a importância das bancadas das
Comissões Permanentes de Obras e Serviços e Segurança Pública e a
Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, para
que juntas possam elaborar um levantamento e vistoriar a situação das áreas
do município de Paraisópolis. Em seguida, também manifestou as
condolências ao Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Finalizou suas
palavras, comentando sobre a solidariedade do Deputado Braulio Braz, o
qual se colocou à disposição de nosso Município. Diante disse, disse que o
momento é de união, ressaltando que as obras deverão ser executadas
corretamente a fim de sanar os problemas de forma definitiva. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Antônio José da Silva, iniciou suas

palavras comentando sobre seu pronunciamento na Sessão próxima passada.
Falou sobre os trabalhos que são executados sobre pressão, para que sejam
concluídos rapidamente, não apresentam qualidade. Em seguida, comentou
sobre a irresponsabilidade da polução frente a Pandemia do COVID -19.
Disse ainda que, mesmo a população não se prevenindo, ao procurar
atendimento, acabam que criticando e muitas vezes culpando o Sistema
Único de Saúde. Comentou que é necessário a união entre o Poder
Legislativo e o Poder Executivo, porém ressaltou que os munícipes precisam
colaborar. Vereador Rômulo Lúcio Rosa, em seu pronunciamento, em
resumo, manifestou seus sentimentos de pesar ao Vereador José Aparecido
Siqueira Campos e a sua esposa Sra. Elaine. Em seguida, lamentou sobre os
transtornos ocorridos pela chuva que atingiu nosso Município. Diante disse,
informou que o CRAS estará atendendo as famílias que necessitarem de
atendimento. Agradeceu ao Sr. Wagner Ribeiro de Barros, que através do
mesmo, recebeu uma carta enviada pelo Deputado Braulio Braz, em que ao
se solidarizar com a situação se coloca à disposição no que for necessário.
Comentou também que o Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho Filho e o
Deputado Federal Bilac Pinto, também se colocaram à disposição do
Município. Solicitou que o Executivo Municipal juntamente com o CRAS e
o departamento de obras, verifique as necessidades de nosso Município, a
fim de sanar e mitigar os danos causados. Solicitou ao Presidente dessa Casa,
que encaminhe oficio ao gabinete dos deputados ora mencionadas,
informando-os e solicitando auxílio no que for necessário. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador José Ildeu de Castro, iniciou suas
palavras lamentando o ocorrido. Diante disso, comentou que poderia ter sido
realizado atos preventivos, uma vez que os locais mais atingidos são
reincidentes. Falou que ao saber da gravidade da situação, em solidariedade
as famílias atingidas, elaborou Nota Oficial em nome de todos Vereadores
dando publicidade na rede social “facebook”. Disse que, após o término da

chuva, se destinou aos locais atingidos, se encontrando com as autoridades
municipais. Comentou ainda, que ao encontrar com o Executivo Municipal,
se colocou à disposição do mesmo. Ressaltou o empenho dos demais
Vereadores que se prontificarem em acompanhar os trabalhos realizados a
fim de amenizar o sofrimento dos que foram atingidos. Em seguida,
comentou sobre a ausência dos Vereadores Alfredo Faria Lopes de Paiva, o
qual está resfriado e por orientação médica está em repouso e do Vereador
José Aparecido Siqueira Campos que se encontra em luto pela perda de seu
filho Heytor. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente iniciou a segunda
parte da sessão. Ordem do Dia: Pelo Sr. Presidente foi submetido em única
fase de discussão, o Requerimento nº 01/2021, de autoria do Vereador
Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal informações acerca
dos imóveis atualmente alugados pela Prefeitura Municipal, conforme segue
abaixo: Relação de todos os prédios e salas, discriminando individualmente
o endereço, valor de cada aluguel e os nomes dos proprietários,
especificando os departamentos públicos municipais instalados em cada
imóvel; Se há algum imóvel alugado que não esteja sendo utilizado; Caso
afirmativo, informar o endereço deste imóvel e o motivo. Fez uso da palavra
o autor do requerimento, explanando que tem por objetivo levar ao
conhecimento da população os investimentos do dinheiro público. Nesse
sentido, pretende elaborar planos a fim de reduzir os gastos públicos para
que posteriormente o dinheiro seja aplicado em benfeitorias para nossa
Cidade. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente submeteu em única fase
de votação, o Requerimento nº 01/2021, tendo sido aprovado por 06 (por
seis) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão, o
Requerimento nº 02/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando ao Executivo Municipal, informações acerca das obras do galpão
que será concedido a empresa Aptiv, conforme segue: Se as referidas obras
estão previstas e incluídas no cronograma da Prefeitura Municipal; Caso

afirmativo ao item anterior, informar suas previsões; Cópia do contrato
firmado com a empresa ou com o engenheiro responsável pelas obras
mencionadas acima. Fez uso da palavra o autor, dizendo que a solicitação
das informações, visa o acompanhamento das respectivas obras. Ressaltou a
importância e a necessidade de a mesma ser concluída para a geração de
empregos. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente submeteu em única
fase de votação, o Requerimento nº 02/2021, tendo sido aprovado por 06
(seis) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão, o
Requerimento nº 03/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva, solicitando ao Executivo Municipal as seguintes informações e
documentos, conforme segue: Relação de todos os cargos comissionados do
Poder Executivo, contendo os nomes dos servidores com os respectivos
cargos e vencimentos. Usando a palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira
Neto, ressaltou a importância da divulgação dos responsáveis pelos
departamentos e os ocupantes dos cargos em comissão. Fez uso da palavra o
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ainda que sejam fornecidos as
respectivas formações acadêmicas e o número de contato de telefone dos
mesmos. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente submeteu em única fase
de votação, o Requerimento nº 03/2021, tendo sido aprovado por 06 (seis)
votos. Findos trabalhos da Ordem do Dia, declarada vaga a palavra, fazendo
uso da mesma: Usando a palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado,
ressaltou a importância dos requerimentos apresentados na presente Sessão.
Diante disso, comentou os questionamentos dos munícipes em relação aos
nomes dos ocupantes de cargo em comissão. Solicitou ao Executivo
Municipal que envie respostas aos requerimentos. Desejou votos de boa sorte
aos ocupantes dos cargos em comissão, solicitando que os mesmos atendam
a população com eficiência. Por fim, comentou sobre a irresponsabilidade
dos munícipes ao descartarem o lixo, o qual gera transtornos, como o
ocorrido durante a forte chuva que atingiu o município. Diante disso,

parabenizou os funcionários que se prontificaram em atender as áreas
afetadas. Fez uso da palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto,
ressaltando seu contentamento quanto a união dos Poderes Legislativo e
Poder Executivo ao se prontificarem na resolução dos problemas, estendeu
seu contentamento aos voluntários envolvidos. Em seguida, convidou a
população para acompanhar a Live a ser transmitida na TV Paraiso e no Blog
Paraiso, a qual divulgará os impactos causados pela chuva. Usando a palavra,
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, comentou sobre os requerimentos de sua
autoria, ressaltado a importância do término das obras da construção do
Barracão a ser cedido a Empresa Aptiv. Disse ainda, que a partir da relação
dos alugueis pagos pela Prefeitura Municipal, poderá ser elaborado planos a
fim de reduzi-los. Por fim, se solidarizou com os munícipes que foram
atingidos com a forte chuva. Diante disso, falou sobre a reunião realizada
com o Executivo Municipal, em que se unirão a fim de minimizar os danos
gerados em nosso Município. Fez uso da palavra, Vereador Fábio Lucas
Carlos, comentando sobre os questionamentos dos profissionais da saúde,
referente a insalubridade aos Agentes de Saúde, motoristas e todos os que
trabalham diretamente com as vítimas do COVID-19, assim como demais
doenças contagiosas. Usando a palavra, Vereador Antônio José da Silva,
complementou as palavras de se antecessor, dizendo que é necessário esse
benefício, visto que há áreas dentro do Órgão Municipal na qual é pago
insalubridade, porém não se faz necessário. Em seguida, teceu críticas aos
munícipes que solicitam agendamentos de consulta, e quando é realizado o
agendamento, o mesmo não comparece. Disse ainda, que o paciente faltante
ocupa vaga de quem realmente necessita por atendimento. Diante disso,
solicitou ao setor responsável que seja realizada atitudes para que isso não
ocorra. Por fim, solicitou que ocupantes dos cargos em comissão tenham
humildade com os munícipes. Fez uso da palavra, Vereador José Ildeu de
Castro, comentando sobre a ociosidade dos jovens durante os finais de

semana. Diante disso, solicitou ao Executivo Municipal que reforce a
segurança nas praças centrais do Município, visto que, por não terem opção
de lazer, os jovens lá permanecem, consumindo bebidas alcoólicas. Por fim,
solicitou que os guardas municipais sejam atuantes, quanto aos ciclistas que
circulam nas praças, a fim de evitar possíveis acidentes. Não havendo mais
oradores, Sr. Presidente convocou os demais Vereadores, para a próxima
Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de janeiro, 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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