ATA DA 04ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 26 DE
JANEIRO DE 2021.

Aos vinte e seis 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 04ª
(quarta) 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 11 (onze), o Sr. Presidente declarou aberta a presente
sessão. Expediente: Pelo Sr. Secretário foram lidas as seguintes
correspondências: Ofício nº 004/2021, do Departamento Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando a indicação de 4(quatro)
membros titulares e 4(quatro) membros suplentes, para comporem o
Conselho Municipal de Educação; Ofício nº 31/2021, do Executivo
Municipal, solicitando a indicação de 2 (dois) representantes do Poder
Legislativo para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Empresarial, criado pela Lei nº 2.010, de 21 de dezembro de 2005; Ofício nº
46/2021, do Executivo Municipal, convidando os senhores Vereadores a
participarem da Cessão Cívica, em comemoração ao 148º Aniversário de
Emancipação Político Administrativa de Paraisópolis. Pelo Sr. Secretário
foram lidos e encaminhados ao Executivo Municipal para as possíveis

providências, as seguintes proposições: Indicação nº 11/2021, de autoria do
Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto ao departamento competente, no sentido de estudar a
possibilidade de substituir os redutores de velocidades (lombadas) de nossa
Cidade por travessias elevadas de pedestres ou que estas lombadas sejam
rebaixadas, seguindo a padronização das Leis de Trânsito. A benfeitoria se
faz necessária, uma vez que diversos motoristas estão sendo prejudicados
com a danificação de seus veículos, considerando que diversos deles
deixaram de transitar em determinadas vias públicas por conta dos altos
redutores de velocidades; Indicação nº 12/2021, de autoria do Vereador
Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências
junto ao departamento competente, no sentido de proceder a implantação de
faixas para travessia de pedestres ou redutores de velocidades (lombadas),
com placas de sinalização, na Rua Sete de Setembro, próximo ao
estabelecimento comercial “Santos Tintas”. A benfeitoria irá inibir a alta
velocidade dos motoristas e motocicletas, reduzindo os riscos de acidentes
na referida via pública; Indicação nº 13/2021, de autoria do Vereador Marcos
José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de construir uma faixa de pedestres ou
uma travessia elevada para pedestres na Rua Duque de Caxias, nas
proximidades do Supermercado Unissul; Indicação nº 14/2021, de autoria do
Vereador Antônio José da Silva, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto ao departamento competente, no sentido de proceder a
instalação de um portão de segurança no terminal rodoviário de nosso
Município (rodoviária velha), para a proteção dos servidores que trabalham
no período noturno, tendo em vista que o local é frequentado por diversas
pessoas desconhecidas diariamente; Indicação nº 15/2021, de autoria do
Vereador Antônio José da Silva, solicitando ao Executivo Municipal,
solicitando providências junto ao departamento competente, no sentido de

proceder estudos de viabilidade para realizar o rebaixamento ou a instalação
de uma barra de proteção nos meios-fios da Praça Getúlio Vargas,
(estacionamento de veículos em frente à Igreja Matriz São José), conforme
imagens anexas. A elevação destes meios-fios está prejudicando motoristas
que estão colidindo e enroscando seus veículos no momento de estacionálos no local; Indicação nº 16/2021, 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 um ponto de ônibus escolar coberto,
no Bairro Boa Vista II, próximo a quadra municipal de esportes. Outrossim,
solicita a reforma de um ponto de ônibus situado na Rua Joaquim Pereira
Lima, em frente ao portão do Cemitério Jardim, conforme imagem anexada;
Indicação nº 17/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro,
solicitando ao Executivo Municipal, que seja encaminhado ofício desta Casa
Legislativa a 264ª Cia. da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais de
Paraisópolis, solicitando as devidas providências, conforme segue:
Considerando o barulho excessivo causado por motos e veículos que
transitam com o som alto e que apresentam escapamentos esportivos
(abertos);Considerando, que a Lei Federal do Silêncio nº 2.065, que trata
sobre o limite de emissão de ruído. Solicito que medidas legais sejam
tomadas em relação a esses problemas, e que se possível seja aplicada multa
no local do flagrante, já que a Lei assim o permite para aqueles que
desrespeitarem o limite de decibéis permitidos. Outrossim, solicita que
providências legais sejam tomadas em relação aos motociclistas que
trafegam em alta velocidade pelas ruas de nossa Cidade, oferecendo riscos
de acidentes, principalmente aos pedestres; Indicação nº 18/2021, de autoria
do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal, no sentido de proceder à construção de uma faixa de pedestre

com travessia elevada ou um redutor de velocidade (lombada) na Rua
Silviano Brandão, próximo ao Supermercado Central, a fim de evitar
acidentes no local; Indicação nº 19/2021, de autoria do Vereador Alfredo
Faria Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, providências
junto ao departamento competente, no sentido de proceder à manutenção nas
antenas de transmissão de TV, a fim de melhorar a qualidade de imagem nos
canais abertos, uma vez que se encontram fora do ar; Indicação nº 20/2021,
de autoria do Vereador José Ildeu de Castro, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal, no sentido de aumentar o efetivo de Guardas Patrimoniais nas
Praças Centrais e nos Calçadões, a fim de intensificar a fiscalização e inibir
o trânsito de bicicletas, que está colocando em risco pessoas que frequentam
estas localidades; Indicação nº 21/2021, de autoria do Vereador José Ildeu
de Castro, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente da Prefeitura Municipal, no sentido de proceder
estudos de viabilidade de criação de um manual simplificado sobre o código
de obras, conforme determina a Lei Municipal, para que, seja entregue no
ato da retirada de alvará de construção, informando ao construtor ou ao
proprietário da obra todos os requisitos básicos e necessários a serem
cumpridos durante o processo de construção. A indicação se faz relevante, a
fim de evitar a permanência de materiais como: areia, tijolo, pedra e outros
nas calçadas e vias públicas, que consequentemente são levados pela
correnteza das chuvas, ocasionando o entupimento dos bueiros e galerias,
gerando consequências de alagamentos e enchentes. Pelo Sr. Secretário foi
lido e encaminhado em 2ª (segunda) e última fase de discussão e votação, a
seguinte proposição: Projeto de Resolução nº 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 em

única fase de discussão e votação as seguintes proposições: Requerimento nº
08/2021, de autoria do Antônio José da Silva; Requerimento nº 09/2021, de
autoria do Vereador José Ildeu de Castro; Requerimento nº 10/2021, de
autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva; Requerimento nº
11/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro; Requerimento nº
12/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº
13/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa. Findo a leitura do
expediente, Sr. Presidente declarou vaga a palavra, fazendo uso da mesma:
Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador José Aparecido Siqueira
Campos, iniciou suas palavras parabenizando a Cidade de Paraisópolis pelos
148(cento e quarenta e oito) anos. Falou sobre as reclamações dos
comerciantes em relação ao Decreto Municipal frente ao COVID-19, visto
que os mesmos não estão conseguindo trabalhar. Em seguida, comentou
sobre o Anteprojeto de sua autoria, o qual irá apresentar na próxima Sessão
Ordinária, visando a criação da Casa dos Conselhos, destinado a organizar o
funcionamento e promover a divulgação e atuação dos Conselhos
Municipais e o Fundo Municipal da Participação Social. Comentou que ao
realizar visita nos Bairros Rurais, constatou vários pontos críticos. Diante
disso, falou que apesar de estarmos no período de chuvas, momento não
apropriado para a realização da manutenção nas estradas, ressaltou a
necessidade de medidas preventivas. Nesse sentido, explanou que não irá
realizar indicações para a solução dos problemas ora mencionados, disse
ainda, que os setores responsáveis é que devem verificar e sanar os
problemas. Em seguida, explanou que essa Legislatura não é oposição, que
a mesma, visa Paraisópolis como todo. Na sequência, teceu críticas sobre o
calçamento das ruas da cidade. Falou sobre a contratação de mais calceteiros
para a realização das manutenções nas vias, visto que atualmente há apenas
um funcionário habilitado para executar os trabalhos. Diante disso, sugeriu
a contratação de Empresa terceirizada para a realização dos trabalhos.

Vereador Antônio José da Silva, em seu pronunciamento, em resumo, falou
sobre os problemas das manilhas pluviais. Comentou que os serviços estão
sendo realizados de forma rápida, porém com falta de qualidade. Em seguida,
indagou sobre a utilização do dinheiro público. Falou sobre a crítica realizada
pelo Sr. Willian, referente a limpeza da quadra de esportes no Bairro Frei
Orestes. Em seguida, comentou sobre a iluminação das quadras de esportes
dos bairros da cidade. Nesse sentido, comentou que após a realização da
manutenção da iluminação, as mesmas são danificadas por atos de
vandalismos dos próprios moradores. Em seguida, sugeriu ao Executivo
Municipal, que transfira a responsabilidade das quadras esportivas para a
Secretaria de Esportes. Explanou, que muitos dos danos causados ao
patrimônio municipal, é causado pelos moradores, devido à falta de educação
e conscientização dos mesmos. Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, iniciou suas palavras comentando
sobre a instalação de tendas em frente o Banco Caixa Econômica Federal.
Falou sobre a falta de fiscalização frente ao Decreto Municipal, no que tange
a medidas de controle do COVID-19. Nesse sentido, falou que muitos
comerciantes não estão respeitando as medidas impostas pelo Executivo
Municipal. Solicitou ao Executivo Municipal, que tome as devidas
providências, quanto as antenas de transmissão do sinal de TV aberta. Em
seguida, falou sobre a indicação de sua autoria, em que solicita a criação de
lombada nas proximidades do “Mercado Central”. Comentou o requerimento
de sua autoria, solicitando ao Executivo Municipal, cronograma da
realização das trocas das lâmpadas dos postes de iluminação pública. Em
seguida, comentou sobre a situação da residência da Sra. Luciana. Relatando
que, a rede Pluvial está canalizada debaixo da residência, gerando
transtornos a mesma. Diante disso, solicitou ao Executivo Municipal que
realize o desvio dessa canalização. Por fim, comentou sobre a necessidade
da troca das tubulações que passam por debaixo das residências. Sugeriu que

fosse retirado a cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) das
residências que sofrem com o problema ora mencionado. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Marcos José das Neves, iniciou suas
palavras parabenizando os munícipes doadores de sangue. Teceu críticas aos
munícipes, que apesar de saberem que não será realizada a coleta seletiva de
lixo aos domingos e feriados, os mesmos colocam os lixos nas ruas e nas
calçadas. Comentou sobre a falta de fiscalização frente ao Decreto
Municipal, referente ao COVID-19. Por fim, solicitou ao Executivo
Municipal que envie cronograma referente as obras a serem realizadas nas
estradas rurais. Vereador Ademar Guimarães do Prado, em seu
pronunciamento, em resumo, explanou como é realizado e enviado das
indicações para o Executivo municipal. Em seguida, comentou sobre as
cobranças dos munícipes referente a formulação do Decreto Municipal.
Diante disso comentou as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes
durante o período de pandemia. Falou sobre o auxílio, votado na Legislatura
anterior, em que fora pago subsídios aos prestadores de serviço de transporte
escolar, porém, o qual será descontado dos mesmos após a normalização dos
serviços. Em seguida, teceu comentários sobre os munícipes que estão
desabrigados, visto que seus imóveis foram interditados após ser constatado
o risco de desabamento da casa vizinha. Na sequência, parabenizou o
Vereador Antônio José da Silva, pelo serviço prestado no SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto), estendendo seus votos ao Vereador Alfredo
Faria Lopes de Paiva e ao Sr. Prefeito Everton de Assis Ferreira, pela
instalação da tenda em frente ao Banco Caixa Econômica Federal. Solicitou
que seja criado almoxarifado ao lado da Farmácia Municipal, para que possa
agilizar a distribuição dos medicamentos. Por fim, comentou sobre as obras
a serem realizadas na Rua Lava Pés. Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, parabenizou a cidade pelos seus 148(cento e
quarenta e oito anos). Em seguida, comentou que irá elaborar Requerimento,

solicitando que seja fornecido o número de vacinas a serem distribuídas no
município, assim como os nomes dos profissionais que irão recebe-las.
Ressaltou que o requerimento, visa evitar a chamada “carteirada”, de forma
que seja respeitada as priorizações. Reiterou as palavras do Vereador José
Aparecido Siqueira Campos, comentando sobre o calceteiro do Município.
Nesse sentido, falou que ao averiguar juntamente com o Executivo
Municipal, foi informado que o funcionário não ocupa o cargo ora
mencionado. Diante disso, sugeriu que fosse dado ao funcionário
treinamento adequado para que o mesmo possa executar o serviço acima
citado. Na sequência, comentou que ao visitar o Almoxarifado Municipal,
constatou que as máquinas ainda se encontram inaptas para realização dos
serviços. Falou que irá elaborar Requerimento para obter respostas, referente
a situação dos munícipes que estão desabrigados. Solicitou ao Executivo
Municipal, que seja retirado o entulho nas proximidades do “Mercadinho
Real”. Por fim, comentou a resposta do oficio encaminhado ao Deputado
Agostinho Patrus Filho. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
Fábio Lucas, parabenizou a cidade pelo aniversário de 148(cento e quarenta
e oito anos). Na sequência, falou sobre os questionamentos referente a
Dengue. Ressaltou a importância do Agente de Endemias do Munícipio,
explanando como é realizado o Serviço da Vigilância Ambiental em Saúde.
Diante disso, solicitou que a população receba os agentes de forma
respeitosa. Em seguida, reiterou as palavras do Vereador Rômulo Lúcio
Rosa, dizendo que estará acompanhando a distribuição das vacinas contra o
COVID-19. Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, iniciou suas palavras,
parabenizando o município pelos seus148(cento e quarenta e oito anos) de
Emancipação Político Administrativa. Em seguida, comentou sobre o
potencial que Paraisópolis possui, porém, ressaltou que é preciso focar no
presente para que o futuro seja prospero. Nesse sentido, teceu comentários
sobre as obras que não foram realizadas e os problemas referente a falta de

estrutura do Município. Falou sobre os problemas do lixo, dizendo que, há
falta de educação e informação dos munícipes. Nesse sentido, solicitou ao
Executivo Municipal, que realize campanha de conscientização de separação
e descarte do lixo. Na sequência, comentou sobre o imóvel que está
condenado pela Defesa Civil, o qual passou por perícia e aguarda laudo
técnico. Falou sobre a solicitação dos moradores do Bairro Distritos dos
Costas, no que tange a manutenção da estrada rural que interliga o Município
ao referido Distrito. Em seguida, manifestou sua satisfação aos funcionários
do SAAE, que estão se empenhando frente aos problemas que o Município
enfrenta. Por fim, falou sobre as manifestações dos munícipes na rede social
” Facebook”. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador José Ildeu de
Castro, iniciou suas palavras, comentando sobre a morosidade das obras na
Travessa Bueno Brandão. Diante disso, explanou há necessidade de serem
realizadas obras em diversas vias do Município. Nesse sentido, sugeriu que
os trabalhos fossem executados em dois turnos, e ou fossem contratados mais
funcionários. Na sequência, falou sobre a situação do terreno próximo ao
trevo principal, o qual foi utilizado para descarte de lixo. Relatou que após a
chuva, houve o deslocamento do lixo, contaminando as nascentes lá
existentes. Diante disso, comentou que o Executivo Municipal realizou
denúncia ao Ministério Público, a fim de se eximir de futuras penalidades.
Nesse sentido, sugeriu que fosse colocado porteira com cadeado e um
vigilante para que o local não seja utilizado como depósito de lixo. Falou do
horário de atendimento do Paço Municipal, o qual está atendendo ao público
somente no período da tarde, o qual está gerando críticas dos munícipes de
Paraisópolis e região. Falou sobre as questões referentes a construção da
Policlínica Municipal, que apesar de ter sido inaugurada a mais de cinco
anos, até o momento não foi totalmente concluída. Diante disso, comentou
que irá consultar o Jurídico para que seja verificado a constitucionalidade de
criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), a fim de apurar as

possíveis irregularidades. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
iniciou a segunda parte da sessão. Ordem do Dia: Pelo Sr. Presidente foi
submetido em 2ª (segunda) e última fase de discussão e votação, Projeto de
Resolução nº 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”. Usando a palavra, Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva,
explanou que após a atualização do Regimento Interno as Sessões Ordinárias
tornarão mais acessíveis a população. Ressaltou a importância de todos os
Vereadores participarem dos estudos para as posteriores alterações. Fez uso
da palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, comentando que será uma
ótima oportunidade para aprofundar os conhecimentos estabelecidos no
Regimento Interno. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu
em 2ª (segunda) e última fase de votação, o Projeto de Resolução nº 01/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação: Requerimento nº 08/2021, de autoria
do Vereador Antônio José da Silva, solicitando ao Executivo Municipal, que
seja encaminhada a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
CONSIDERANDO que o Município de Paraisópolis detém inúmeros
imóveis, especialmente, lotes que se encontram inutilizados e desocupados;
CONSIDERANDO as graves consequências ocasionadas pelas últimas
chuvas que atingiram o Município; CONSIDERANDO que, provavelmente,
muitos destes lotes de propriedade do Município encontram-se localizados
em áreas estratégicas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de
projetos com vistas a melhoria no escoamento das águas pluviais;
CONSIDERANDO ainda que muitos destes imóveis podem ser utilizados
para a construção de reservatórios de água com o objetivo de garantir uma
melhoria na distribuição de água à inúmeras áreas que, reiteradamente,
sofrem com a falta de fornecimento em diversas residências em

determinados períodos do ano; Requer-se, observado o disposto no artigo
157 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a fim de que forneça a seguinte
informação a esta Casa de Leis: Que o Executivo Municipal cuide de
informar a relação completa dos imóveis (lotes) de propriedade do Município
que se encontram desocupados, com as respectivas localizações e endereços.
Usando a palavra o autor, explanando que os lotes poderão ser utilizados: em
obras de melhorias do escoamento de água pluvial, para construção de
reservatório, construção de praças e casas populares. Fez uso da palavra,
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, parabenizando o autor.
Reiterando as palavras de seu antecessor, disse que os lotes poderão ser
utilizados nas melhorias dos referidos Bairros os quais pertencerem. Usando
a palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado, parabenizou o autor. Em
seguida comentou que muitos terrenos são cedidos a terceiros e que
posteriormente não retornam ao poder público. Nesse sentido, manifestou
seu anseio quanto a utilização dos terrenos. Usando a palavra, Vereador
Alfredo Faria Lopes de Paiva, parabenizou o autor. Em seguida reiterou as
palavras de seu antecessor, ressaltando que não há Usucapião de Bem
Público. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única
fase de votação, o Requerimento nº 08/2021, tendo sido aprovado por 08
(oito) votos; Requerimento nº 09/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de
Castro, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes informações e
documentos, conforme segue: Com relação ao Processo Licitatório nº
82/2020, RP nº 016/2020, informar a quantidade do material entregue dos
itens 517 (grama esmeralda) e 527 (adubo) entregue e ou realmente utilizado.
Usando a palavra o autor, explanou que o requerimento foi elaborado a partir
de questionamentos de um munícipe que participou de licitação realizada
pelo Executivo Municipal. Fez uso da palavra, Vereador Ademar Guimarães
do Prado, ressaltou a importância da verificação da licitação ora realizada.

Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, ao fazer uso da palavra, solicitou
autorização do autor para assinar o requerimento proposto. Usando a Palavra,
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, parabenizou o autor. Em
seguida, falou que esta Casa de Leis se comprometerá em averiguar o
ocorrido. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única
fase de votação, o Requerimento nº 09/2021, tendo sido aprovado por 08
(oito) votos; Requerimento nº 10/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes
informações abaixo relacionadas: Se está incluído no cronograma de obras
da Prefeitura Municipal a retomada na troca de lâmpadas convencionais por
Led de postes de iluminação pública das ruas do município de Paraisópolis;
Caso afirmativo ao item anterior, informar suas previsões juntamente com a
cópia do respectivo cronograma. Fez uso da palavra, o autor. Falou sobre os
benefícios das lâmpadas de Led. Em seguida comentou que anseia que seja
realizado a troca de todas as lâmpadas do município. Usando a palavra,
Vereador Ademar Guimarães do Prado, falou sobre o fato ocorrido com um
munícipe, que ao solicitar troca de lâmpada, foi informado que o convenio
entre a prefeitura e empresa havia sido encerrado. Solicitou autorização para
assinar o requerimento proposto. Em seguida comentou sobre a taxa de
iluminação pública. Fez uso da palavra, Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando autorização para assinar juntamente com o autor. Na sequência,
sugeriu que os demais vereadores, solicitem através de ofícios, recursos aos
Deputados para que possa ser dado continuidade na realização da benfeitoria
apresentada. Sugeriu que seja verificado a possibilidade de redução da taxa
de iluminação pública. Antônio José da Silva, ao usar a palavra, solicitou
autorização para assinar juntamente com autor. Em seguida, sugeriu que as
lâmpadas convencionais fossem reutilizadas em outros pontos do município.
Fez uso da palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, parabenizando o
autor. Em seguida, comentou as solicitações dos munícipes que residem nos

Bairros Periféricos, em que os mesmos anseiam pela realização da troca das
lâmpadas dos postes de iluminação pública. Sugeriu ao Executivo que fosse
realizado gradativamente, a partir de metas mensais. Fez uso da palavra,
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, parabenizando o autor. Em
seguida, falou que após a realização da troca das lâmpadas Paraisópolis ficou
mais bonita. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de Castro, ressaltou que
a troca das lâmpadas, gera benefício ao Meio Ambiente. Retomou a palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, citando a durabilidade da lâmpada
de led. Retomou a palavra, Vereador Antonio Felix Teixeira Neto, reiterando
as palavras do Vereador Antônio José da Silva, o qual citou o
reaproveitamento das lâmpadas convencionais. Não havendo mais oradores,
o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº
10/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos; Requerimento nº 11/2021,
de autoria do Vereador José Ildeu de Castro solicitando ao Executivo
Municipal, informações sobre o espaço público da Praça Getúlio Vargas que
está sendo utilizado pela empresa “Super Minas Cap”, para a realização de
vendas de Títulos de Capitalização Premiável, conforme segue: Se a referida
empresa possui licença e alvará de instalação e se há autorização da
Prefeitura Municipal para a exposição de veículos na referida Praça, para a
divulgação de prêmio a ser sorteado, contendo o valor que a empresa paga a
Prefeitura Municipal; Caso afirmativo, informar se todos os critérios legais
estão sendo cumpridos pela empresa. Usando a palavra, o autor, comentou
que o requerimento visa obter informações, visto que por Lei não é permitido
o uso de Praça Pública. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 11/2021, tendo sido
aprovado por 08 (oito) votos; Requerimento nº 12/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa solicitando ao Diretor do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto - SAAE, as seguintes informações, conforme segue: Qual
o percentual de redes pluvial e esgoto se encontram separadas das residências

de nossa Cidade?; Quantas ainda precisam passar pelo processo de
separação?; Se está incluído no cronograma de obras do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto – SAAE a devida separação destas redes; Caso afirmativo
ao item anterior, informar suas previsões; Se há um planejamento mensal ou
anual, para a realização das obras de separação destas redes; Caso afirmativo,
informar suas previsões; Caso negativo, informar o motivo destas obras não
estarem incluídas no cronograma do SAAE. Usando a palavra, o autor,
explanou que é necessário a separação de água pluvial e esgoto, visto que
após a conclusão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a mesma não
terá capacidade de processar o volume total de efluentes. Fez uso da palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, parabenizou o autor. Falou que é
necessário Planejamento. Nesse sentido, falou que as obras devem ser
iniciadas. Usando a palavra, Vereador José Aparecido Siqueira Campos,
parabenizando o autor. Em seguida, comentou a visita que realizou nas obras
que estão sendo executados pelo Executivo Municipal. Fez uso da palavra,
Vereador Antônio José da Silva, explanou que já está sendo realizado as
obras de separação. Nesse sentido, falou que o problema encontrado é
referente a maneira que as residências foram construídas, que nas mesmas
estão interligados os encanamentos de água pluvial e esgoto. Na sequência,
Vereador José Aparecido Siqueira Campos indagou ao Vereador, dizendo
que ”uma vez é autorizado a instalação de rede de esgoto nas proximidades
das residências, poderá esta ser retirada? ”. Em resposta, Vereador Antônio
José da Silva disse que, uma vez autorizado, não poderá ser retirado.
Solicitou que os engenheiros que coloquem no projeto a separação de água
pluvial da rede de esgoto. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de Castro,
questionou sobre a impossibilidade de alteração do manilhamento. Diante
disso, falou que cabe ao Executivo Municipal prover o bem coletivo. Fez uso
da palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado, parabenizando o autor.
Em seguida, comentou sobre a instalação de bueiros inteligentes. Comentou

sobre a destinação do lixo coletado, o qual era processado do Município e
que atualmente, o lixo orgânico é enviado ao Município de Itajubá. Falou
sobre a criação do SAAE. Retomando a palavra, Vereador José Ildeu reiterou
as palavras de se antecessor, informando a localidade UTC (Unidade de
Triagem e Compostagem) Municipal. Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva, reiterou as palavras do Vereador Ademar Guimarães do Prado,
tecendo críticas a Empresa COPASA (Companhia de Saneamento de Minas
Gerais). Diante disso, falou que a criação do SAAE é uma conquista para o
Município. Comentou sobre a instalação dos bueiros inteligentes. Teceu
críticas sobre o recapeamento asfáltico realizado na “rua da Vigor”, dizendo
que o mesmo colaborou com a inundação ocorrida nas proximidades do
Posto de Combustível Pituta. Usando a palavra, Vereador José Ildeu de
Castro, reiterando as palavras de seu antecessor, comentou que poderia ter
sido pior, caso as obras de recapeamento da Travessa Bueno Brandão fossem
aprovadas. Retomando a palavra, Vereador Rômulo Lúcio Rosa, reiterou as
palavras do Vereador Antônio José da Silva. Falou sobre as normas
ambientais, as quais devem ser cumpridas pelo Executivo Municipal, assim
como os proprietários dos Imóveis. Fez uso da palavra, Vereador José Ildeu
de Castro, explanou que, caso a COPASA se instale no município, e de
acordo com os regulamentos da empresa, a mesma iria obter para si o
patrimônio já instalado do SAAE. Retomou a palavra, Vereador Ademar
Guimarães do Prado. Comentou sobre a colaboração da COPASA ao
fornecer água no Bairro Bela Vista. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 12/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos; Requerimento nº 13/2021, de
autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa solicitando ao Executivo
Municipal, as seguintes informações, conforme segue: Qual o percentual de
redes pluvial e esgoto se encontram separadas das residências de nossa
Cidade?; Quantas ainda precisam passar pelo processo de separação?; Se está

incluído no cronograma de obras da Prefeitura Municipal a devida separação
destas redes; Caso afirmativo ao item anterior, informar suas previsões; Se
há um planejamento mensal ou anual, para a realização das obras de
separação destas redes; Caso afirmativo, informar suas previsões; Caso
negativo, informar o motivo destas obras não estarem incluídas no
cronograma da Prefeitura. Usando a palavra, o autor. Ressaltou que mesmo
diante das dificuldades, o Executivo Municipal e o SAAE possuem
condições orçamentárias para realização das obras. Nesse sentido, solicita
cronograma para acompanhamento. Fez uso da palavra, Vereador José
Aparecido Siqueira Campos, reiterou as palavras de seu antecessor.
Comentou a necessidade de iniciar as obras de melhorias no Município.
Usando a palavra, Vereador Antônio José da Silva, explanou que as obras
que estão sendo executadas, já estão sendo realizadas a separação de água
pluvial da rede de esgoto. Nesse sentido, falou que o momento não é de
criticar o que já foi realizado, e sim planejar as próximas obras. Vereador
Ademar Guimarães do prado, ao usar a palavra, comentou sobre o bueiro na
Rua Pouso Alegre. Falou sobre a elaboração de projeto, a fim de serem
buscados recursos para sanar os problemas do Município. Usando a palavra,
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, disse que apesar de ser um tema polêmico, é
necessária que seja realizado. Nesse sentido, falou que a partir do
cronograma poderá ser acompanhado as obras a serem realizadas. Retomou
a palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado, comentando a mensagem
de um munícipe por ele recebida. Fez uso da palavra, vereador Antonio Felix
Teixeira Neto, parabenizando o autor. Em seguida, comentou sobre a obra
da construção da ETE. Retomou a palavra, Vereador José Aparecido
Siqueira Campos. Comentando a necessidade de iniciar as obras. Citou o
período em que trabalhou em Empresa terceirizada, a qual realizou no
Município obras de canalização. Diante disso, falou que apesar dos
transtornos que podem surgir, é necessário que sejam executadas as obras de

manilhamento. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em
única fase de votação, o Requerimento nº 13/2021, tendo sido aprovado por
08 (oito) votos. Findos trabalhos da Ordem do Dia, declarada vaga a palavra,
fazendo uso da mesma: Usando a palavra, Vereador Ademar Guimarães do
Prado, parabenizou os demais vereadores pela conduta durante as reuniões,
visto que os temas estão sendo debatidos em prol da população. Fez um breve
comentário sobre período de se sua campanha eleitoral. Diante disso, falou
que pôde atender alguns pedidos dos munícipes. Comentou sobre as
dificuldades que o Executivo Municipal enfrentou no início de seu mandato.
Nesse sentido, ressaltou que no decorrer do tempo o Executivo Municipal
estará executando as obras necessárias. Falou sobre a indicação de sua
autoria, referente a instalação de ponto de ônibus no Bairro Boa vista dois.
Diante disso, sugeriu a contratação de Empresa Terceirizada para
executarem a construção de forma padronizada. Se referindo as indicações,
citou a construção da quadra de esportes no Bairro Goiabal. Por fim, falou
sobre a construção da Escola do Bairro Alto dos Fernandes. Fez uso da
palavra, Vereador Alfredo faria Lopes de Paiva, dizendo que, partir do
pedido de um munícipe, solicitou ao Executivo que realize limpeza do lote
do Centro de Convivência. Comentou sobre a solicitação já realizada nesta
Casa de Leis durante a legislatura passada, em que solicita a criação de
lombada na Rua Dr. Simões de Almeida. Em seguida, citou os
procedimentos realizados frente as Indicações e Requerimento. Diante disso,
relevou o procedimento “Requerimento”. Nesse sentido, teceu críticas
quanto ao atendimento do Executivo Municipal, visto que o mesmo não se
atentou ao prazo. Usando a palavra, Vereador Rômulo Lúcio Rosa, reiterou
as palavras seu antecessor. Citou os requerimentos de sua autoria, em que os
mesmos estariam foram do prazo. Falou sobre as obras do galpão a ser cedido
a Empresa Aptiv. Fez uso da palavra, Vereador José Aparecido Siqueira
Campos. Falou que está acompanhando a execução das obras públicas. Por

fim, comentou que até o momento não foram enviados projetos do Executivo
Municipal a esta Casa de Leis. Fez uso da palavra, Vereador Fabio Lucas
Carlos, esclarecendo sobre a enfermeira vacinada contra o COVID-19, que
supostamente não está na linha de frente no Município. Diante disso, afirmou
que a mesma foi vacinada no município a qual presta serviço na linha de
frente contra o COVID-19. Em seguida, agradeceu a Sra. Beth, pelos
serviços prestados na Vigilância e Saúde. Por fim, falou que não há casos de
dengue no Município, porém ressaltou a necessidade de prevenção, visto que
há presença do mosquito transmissor. Usando a palavra, Vereador Antonio
Felix Teixeira Neto, falou sobre as manutenções a serem realizadas nas
estradas rurais. Nesse sentido, comentou a criação de cronograma, afim de
que os munícipes dos referidos bairros, possam acompanhar a realização das
obras. Em seguida, comentou sobre a instalação da tenda em frente ao Banco
Caixa Econômica Federal. Falou sobre a situação do terreno próximo ao
trevo, o qual foi utilizado para deposito de lixo. Nesse sentido, falou que é
necessário elaborar um plano de ação com urgência para mitigar os danos
causados ao Meio Ambiente. Citou ainda, a possibilidade de ocorrer um
acidente fatal com maquinistas, e posteriormente indenização milionária. Por
fim, falou sobre a vacinação contra o COVID-19 realizada no Município.
Retomou a palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado, falou sobre a
tenda instalada em frente ao Banco Caixa Econômica Federal. Fez uso da
palavra, Vereador Antonio José da Silva, comentando as indicações de sua
autoria, apresentadas na presente sessão. Não havendo mais oradores, Sr.
Presidente convocou os demais Vereadores, para a próxima Sessão
Ordinária, a ser realizada no dia 01 (primeiro) de fevereiro, 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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