ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 11
DE NOVEMBRO DE 2019

Aos onze dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove),
nesta cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, no local e hora de
costume, reuniu-se a Câmara Municipal de Paraisópolis, em sua 36ª
(trigésima sexta) Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Wembley Mariano dos Santos Silva e secretariado pelo Vereador Antônio
Milton Cardoso. A seguir, feita a chamada, constatou-se a presença dos
Vereadores: Ana Paula Santos Carvalho, Éverton de Assis Ferreira,
Eleandro de Souza Fraga, Alfredo Faria Lopes de Paiva, José Donizete
Nogueira Carvalho e José Afonso de Lima. Havendo o número legal de 08
(oito) Vereadores, conforme assinaturas apostas no livro de presença nº 13
(treze), folha nº 44 (quarenta e quatro), o Sr. Presidente declarou aberta a
presente sessão. Expediente: Pelo Sr. foram lidas as seguintes
correspondências: Ofício nº 579/2019, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando respostas ao Requerimento nº 179/2019, de autoria do
Vereador Everton de Assis Ferreira. Ofício nº 580/2019, de autoria do
Executivo Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento nº
180/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira. Ofício nº
582/2019, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento nº 181/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis
Ferreira. Ofício nº 595/2019, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando respostas ao Requerimento nº 182/2019, de autoria do
Vereador Eleandro de Souza Fraga. Ofício nº 596/2019, de autoria do
Executivo Municipal, encaminhando respostas ao Requerimento nº
184/2019, de autoria do Vereador José Afonso de Lima. Ofício nº

597/2019, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento nº 185/2019, de autoria do Vereados Alfredo Faria Lopes de
Paiva. Ofício nº 598/2019, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando respostas ao Requerimento nº 186/2019, de autoria do
Vereador Antônio Milton Cardoso. Ofício nº 069/2019, de autoria do
Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, encaminhando
respostas ao Indicação nº 142/2019, de autoria do Vereador Antônio Milton
Cardoso. Ofício nº 070/2019, de autoria do Diretor do SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, encaminhando respostas ao Requerimento nº
183/2019, de autoria do Vereador Eleandro de Souza Fraga. Relatórios da
FUNASA. OPV-SDG-nº 41/2019, encaminhado pelo Vereador de
Bragança Paulista, Sr. Sidney Guedes. Permanentes para análise e emissão
de Parecer da seguinte proposição: Emenda nº 03/2019 ao Projeto de Lei nº
41/2019, que: “Dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros solicitado por meio de plataformas digitais no
Município de Paraisópolis”. Pelo Sr. Secretário foram lidas e encaminhadas
ao Executivo Municipal para as possíveis providências, as seguintes
proposições: Indicação nº 146/2019, de autoria do Vereador Everton de
Assis Ferreira, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de proceder a instalação de
iluminação pública na Praça existente no Bairro Residencial Paraíso,
próximo a loja “Dom Marcel”, tendo em vista que com a falta de
iluminação, o local se tornou ponto de usuários de drogas ilícitas, o que
está causando insegurança aos moradores que residem nas proximidades da
referida praça. Indicação nº 147/2019, de autoria do Vereador Everton de
Assis Ferreira, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de proceder a pintura nas laterais da
ponte que faz acesso ao Campestre Clube de Paraisópolis e a Área de Lazer
“Maria Braga Cabral”. Indicação nº 148/2019, de autoria do Vereador José

Afonso de Lima, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de proceder a manutenção nas
estradas rurais, que sofreram estragos devido às fortes chuvas, tornando
alguns trechos intransitáveis. Indicação nº 149/2019, de autoria do
Vereador Antônio Milton Cardoso, conforme ofício nº 248/2019 enviado
do Poder Executivo para esta Casa de Leis na data de 17 de maio de 2019,
em resposta ao requerimento nº 80/2019 de sua autoria, requer a Vossa
Excelência, ouvido Plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal a
presente Indicação, solicitando providências junto ao departamento
competente, no sentido de instalar parques infantis em nossa Cidade, tendo
em vista que o prazo estabelecido no referido ofício, de 90 (noventa) dias
não se cumpriu. Indicação nº 150/2019, de autoria do Vereador Antônio
Milton Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de incluir no cronograma de obras do
Município de Paraisópolis, a recuperação do calçamento em toda extensão
da Rua Alto da Glória. Indicação nº 151/2019, de autoria do Vereador
Antônio Milton Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal, providências
junto ao Departamento de Meio Ambiente, no sentido de proceder a poda
nas árvores situadas na Rua Joaquim Pedro da Rosa. Indicação nº
152/2019, de autoria de todos os Vereadores, solicitando ao Executivo
Municipal, providências junto ao departamento competente, no sentido de
instalar placas denominativas de vias públicas em todo o do Bairro José
Veríssimo. Indicação nº 153/2019, de autoria do Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de retirar a cabine telefônica
inutilizável que se encontra na Praça da Igreja Matriz, próximo a Banca de
revistas e jornais, procedendo com a instalação de bancos e mesas de
cimento no local. Indicação nº 154/2019, de autoria de todos os
Vereadores, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao

departamento competente, para que sejam executadas ações de melhorias
no sistema viário da Rua Sete de Setembro, procedendo com as seguintes
benfeitorias: Pintura de sinalização de trânsito; demarcação de vagas para
estacionamento de veículos e motos e a instalação de placas de sinalização
em toda a extensão desta rua. Indicação nº 155/2019, de autoria de Todos
os Vereadores, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de regulamentar as demarcações de
“PARE” na Av. José Pereira de Souza Dias e na Rua José Lopes Palma,
Bairro Residencial Paraíso, as quais foram demarcadas em locais
inadequados. As referidas demarcações de trânsito precisam ser instaladas
de forma corretas, respeitando a legislação vigente para contribuir com o
tráfego seguro. Indicação nº 156/2019, de autoria do Vereador Eleandro de
Souza Fraga, solicitando ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE, a presente Indicação, através da qual vem apresentar o
Anteprojeto de Lei (doc. anexo), solicitando seja criado um Projeto de Lei,
a fim de instalar equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do
sistema de água no Município de Paraisópolis – MG. Indicação nº
157/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira, solicitando ao
Executivo Municipal, providências junto ao departamento competente, no
sentido de proceder a recuperação do calçamento da Rua Silviano Brandão.
Tal benfeitoria se faz necessária, tendo em vista que parte do calçamento e
um bueiro (imagens anexas) estão afundando, o que está oferecendo riscos
aos pedestres e motoristas que transitam pelo local. Indicação nº 158/2019,
de autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira, atendendo a pedido de
diversos moradores da Rua Pouso Alegre, requer a Vossa Excelência,
ouvido Plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal a presente
Indicação, solicitando providências junto ao departamento competente, no
sentido de construir 1 (um) redutor de velocidade (lombada) na altura do nº
414 (imagem anexa). Neste local os veículos trafegam em alta velocidade

colocando em risco a vida desses moradores e pedestres. Indicação nº
159/2019, de autoria do Vereador José Afonso de Lima, tendo em vista que
está dentro do cronograma de obras da Prefeitura Municipal, a construção
de uma Praça no Bairro Dr. Geraldo, requer a Vossa Excelência, ouvido
Plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal a presente Indicação,
solicitando que a referida praça receba denominação de “João Bosco de
Brito”. A homenagem ao Sr. João Bosco de Brito é merecida pelos
relevantes trabalhos realizados no município de Paraisópolis, durante seus
dois mandatos como Prefeito e Vereador, considerando que a procedência
da doação de grande parte dos terrenos do bairro retro mencionado foram
realizadas pelo mesmo. Pelo Sr. Secretário foi lida e encaminhada em 2ª
(segunda) fase de discussão e votação, a seguinte proposição: Projeto de
Lei Complementar nº 06/2019, que: “Dispõe sobre a criação de vagas para
cargos integrantes do Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE, e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal. Pelo Sr. Secretário foram lidas em única fase de discussão e
votação as seguintes proposições: Requerimento nº 189/2019, de autoria do
Vereador Everton de Assis Ferreira; Requerimento nº 190/2019, de autoria
do Vereador Everton de Assis Ferreira; Requerimento nº 191/2019, de
autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira; Requerimento nº 192/2019,
de autoria do Vereador José Donizete Nogueira Carvalho; Requerimento nº
193/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira; Requerimento
nº 194/2019 de autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira;
Requerimento nº 195/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis
Ferreira; Requerimento nº 196/2019, de autoria do Vereador Everton de
Assis Ferreira e Moção nº 34/2019, de autoria do Vereador José Afonso de
Lima. . Findo a leitura do Expediente, o Sr. Presidente declarou vaga a
palavra, fazendo uso da mesma: Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Wembley Mariano dos Santos Silva, leu trechos do relatório que

foi emitido pela Funasa, que aponta algumas irregularidades na obra da
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. Afirmando que os Vereadores
estão dispostos a trabalhar para buscar informações sobre essas
irregularidades para que seja tomada as devidas providências. Em seguida,
citou todas as programações que foram realizadas durante sua ida ao
município de Brasília, quando aproveitou para protocolizar ofícios em
gabinetes de deputados, solicitando recursos para o desenvolvimento de
Paraisópolis. Mostrou satisfação pela reunião que aconteceu nesta Casa de
Leis, na semana próxima passada, com o representante da empresa IBDO,
responsável pelo concurso público que será realizado para a reestrutura
administrativa dessa Casa Legislativa. Por fim, apresentou o andamento das
obras no DIMP – Distrito Industrial para a geração de empregos. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador José Afonso de Lima, iniciou suas
palavras manifestando as condolências aos familiares do Sr. João Pereira de
Lima. Em seguida, comentou sua indicação, que solicita manutenção nas
estradas da zona rural. Em seguida, cobrou melhorias na iluminação das
praças de nossa cidade. A pedido de diversos moradores de nossa Cidade,
reclamou sobre a retirada de algumas lixeiras comunitárias e sobre a
precariedade na prestação de serviços da coleta de lixo. Aproveitou para
falar sobre a precariedade na prestação de serviço do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto – SAAE, ressaltando os problemas com a falta de água em
alguns bairros rurais. Mostrou indignação com a atitude do Prefeito
Municipal, que deixou de decretar luto na Prefeitura Municipal pelo
falecimento do Sr. João Bosco de Brito. Por fim, solicitou ao Executivo
Municipal que seja encaminhado um ofício a Polícia Militar, para
intensificar a ronda na Rua Amador Luiz da Silva no dia 16 de novembro
de 2019, durante a festa que está marcada para acontecer no dia que Espaço
Alternativo. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Antônio
Milton Cardoso, justificou sua ausência na última sessão, concluindo que

acompanhou o pronunciamento dos Vereadores pela Rádio, quando
prestaram homenagem ao ex-vereador João Bosco de Brito, o qual
contribuiu muito para o desenvolvimento de nossa Cidade. Estendeu as
condolências aos familiares do empresário Sr. André Beer, que contribuiu
para a geração de empregos, aproveitando para solicitar ao Presidente dessa
Casa de Leis, seja encaminhada uma moção de pesar em conjunto dos
demais Vereadores, aos familiares do mesmo. Em seguida, parabenizou a
atitude do Vereador José Afonso de Lima, em sugerir que a praça do Bairro
Dr. Geraldo, a qual se encontra em estudos para sua construção, receba o
nome do ex-vereador João Bosco de Brito. Disse não concordar com a
resposta de seu requerimento, onde o Diretor do SAAE especifica que o
sistema de ligação de água no Bairro da Penha está previsto para o ano de
2021, sabendo que a referida benfeitoria precisa ser incluída no cronograma
de 2020. Mostrou indignação com a resposta insatisfatória do Executivo
Municipal quanto aos questionamentos sobre a adequação de faixas de
pedestres de nossa Cidade. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador
Alfredo Faria Lopes de Paiva, iniciou suas palavras voltando a mencionar
palavras de conforto aos familiares do Sr. João Bosco de Brito, o qual teve
uma passagem marcante na política de nossa Cidade, pela sua honestidade
e simplicidade. Reiterando as palavras do Vereador José Afonso de Lima,
disse que o executivo Municipal pecou em não decretar luto na Prefeitura
Municipal pelo falecimento do Sr. João Bosco de Brito. Por fim, mostrou
indignação com o Prefeito Municipal, por deixar de desenvolver um projeto
de lei para a instalação de uma subprefeitura no Distrito de Costas, sabendo
que essa foi mais uma promessa não cumprida em sua gestão. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Éverton de Assis Ferreira,
parabenizou os organizadores e participantes pela primeira corrida do
Engenho. Em seguida, mandou um forte abraço aos moradores do Bairro
Uruguaia,

aproveitando

para

parabenizar

os

organizadores

pelas

festividades do local, que irá acontecer no próximo dia quinze. Cobrou por
melhorias no muro do cemitério novo que se encontra em estado de
precariedade. Cobrou também, que o Executivo Municipal encaminhe um
projeto de lei a esta Casa sobre o novo estatuto do servidor público o
quanto antes. Disse que irá encaminhar um requerimento ao Executivo
Municipal, questionando o procedimento de contratação dos aptos no
último concurso público, tendo em vista que os mesmos estão indagando
sobre novas contratações no quadro de servidores comissionados da
Prefeitura Municipal. Em seguida comentou seus requerimentos, onde
solicita informações relevantes sobre o plano de saúde dos servidores
públicos e sobre a prestação de serviços da máquina do Município, que
segundo denúncia, está beneficiando propriedades particulares. Por fim,
cobrou instalação de postes com iluminação pública na praça localizada no
Bairro Residencial. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador José
Donizete Nogueira Carvalho disse que o Executivo Municipal falhou
quando deixou de decretar luto na Prefeitura Municipal pelo falecimento do
ex-prefeito e ex-vereador João Bosco de brito. Em seguida, sugeriu ao
Vereador Everton de Assis Ferreira para citar o nome do suposto
proprietário que está sendo beneficiado com o serviço da máquina do
município de Paraisópolis. Esclareceu ao Vereador José Afonso de Lima,
que as reformas nas praças de nossa Cidade, bem como melhorias na
iluminação das mesmas se encontram em processo licitatório. Em seguida,
disse que durante a reunião com o Diretor do SAAE, foi informado, que
para sanar os problemas com a falta de água no Bairro Bela Vista, que é
fornecido pela Copasa, e reduzir gastos irá realizar perfuração de poços
artesianos no referido bairro, tendo em vista que esse procedimento é o
mais viável para os bairros da zona rural. Lamentou a morte do empresário,
Sr. André Beer. Disse não concordar com a atitude do responsável pelo
jornal “A Notícia”, que por conta de problemas pessoais com o Executivo

Municipal usa este mecanismo para relatar notícias negativas, que muitas
vezes são prejudiciais a nossa Cidade. Vereador Eleandro de Souza Fraga,
em seu pronunciamento em resumi, iniciou suas palavras sugerindo aos
Vereadores, que fosse criado um requerimento em conjunto solicitando ao
responsável pelo departamento de trânsito, informações sobre o
planejamento de adequação de vagas de estacionamento em nossa Cidade.
Em seguida, comentou seu anteprojeto, que trata sobre a instalação de
dispositivo de eliminadores de ar nas tubulações do sistema de água.
Manifestou os sentimentos de pesar ao empresário Sr. André Beer, o qual
contribuiu para a geração de empregos em nossa Cidade. Em seguida,
solicitou providências ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE na instalação de sistema de água no Bairro da Penha. Voltou a
solicitar que o muro localizado nos fundos da garagem da Prefeitura
Municipal seja refeito, tendo em vista que o mesmo está oferecendo riscos
de queda. Reiterando pedidos antigos, solicitou ao Executivo Municipal,
manutenção na estrutura do Mercado Municipal, considerando que o local é
um dos cartões postais de nossa Cidade. Por fim, comentou que será
favorável ao projeto de lei que versa sobre a contratação de pessoal no
quadro de funcionários do SAAE, mas espera que a partir dessa
contratação, a prestação de serviço de nossa Cidade seja melhorada. Não
havendo mais oradores, o Sr. Presidente deu início a segunda parte da
sessão Ordem do Dia: Pelo Sr. Presidente foi submetido em 2ª (segunda)
fase de discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 06/2019, que: “Dispõe
sobre a criação de vagas para cargos integrantes do Quadro de Pessoal do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências”,
de autoria do Executivo Municipal. Fez uso da palavra, Vereador José
Afonso de Lima, dizendo que embora não seja favorável ao Projeto de Lei
em tramitação, irá votar pela sua aprovação, a fim de evitar
questionamentos. Fazendo uso da palavra, Vereador Alfredo Faria Lopes

de Paiva disse não ver problemas na contratação de mais servidores para
compor o quadro de servidores do SAAE, desde que seja para contribuir
para as melhorias necessárias de nosso Município. Vereador Eleandro de
Souza Fraga fez uso da palavra, manifestando seu posicionamento
favorável ao projeto em discussão, mas ressaltou a relevância de ser feita
manutenção preventiva nos reservatórios de água. Fez uso da palavra,
Vereador Antônio Milton Cardoso dizendo que o projeto é relevante, pois
está dentro das legalidades. Vereador José Donizete Nogueira Carvalho
concordou com o Vereador que o antecedeu e aproveitou para dizer que o
SAAE precisa realizar um novo concurso público para reestruturar sua
administração. Vereador Everton de Assis Ferreira manifestou seu
posicionamento favorável ao projeto de lei e espera que com a contratação,
os serviços da Autarquia recebam melhorias. Não havendo mais oradores, o
Sr. Presidente submeteu em 2ª (segunda) fase de votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 06/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão o Requerimento nº
189/2019, de autoria do Vereador Éverton de Assis Ferreira, devido ao
Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 010/2019, para a
contratação de empresa operadora de Plano de Saúde para prestação de
serviços de assistência à saúde aos servidores públicos municipais ter sido
declarado DESERTA, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, nos termos
Regimentais, seja encaminhado o presente Requerimento ao Executivo
Municipal, solicitando, as seguintes informações: Tendo em vista que a
empresa operadora de Plano de Saúde (Unimed) encerrará suas atividades
no dia 31 de outubro de 2019, como estará resguardado os serviços
públicos municipais diante do plano de saúde motivado pela licitação não
concluída? Não havendo oradores, Presidente submeteu em única fase de
votação, o Requerimento nº 189/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete)
votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão o

Requerimento nº 190/2019, de autoria do Vereador Everton e Assis
Ferreira, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes informações: Por
que o restaurante da Área de Lazer “Maria Braga Cabral” foi fechado? Se
está previsto, através de processo licitatório, a regularização para a
reabertura do mesmo; Caso afirmativo ao item anterior, informar suas
previsões; Caso negativo, informar se há estudos para que o referido prédio
seja utilizado para outra finalidade, a fim de preservar sua estrutura que
está sendo danificada por prática de vandalismo. Não havendo oradores,
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº
190/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão o Requerimento nº 191/2019, de
autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira solicitando ao Executivo
Municipal, as seguintes informações: Se foi feito algum planejamento
prévio para as obras de aterramento que está sendo executada em uma rua
(sem nome) próxima a Rua Miguel Cristiano da Silva; Caso afirmativo o
item 1, encaminhar cópia de documentos que contenham todo o processo
destas obras e autorizações ambientais. Não havendo oradores, Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 191/2019, tendo
sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em
única fase de discussão o Requerimento nº 192/2019, de autoria do
Vereador José Donizete Nogueira Carvalho, solicitando ao Conselho
Municipal de Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico de Paraisópolis,
conforme segue: Cópia das atas das 3 (três) últimas reuniões de
Paraisópolis; Relação dos conselheiros que compõem este conselho, bem
como quem indicou. Fez uso da palavra, Vereador e autor do Requerimento
dizendo que as informações são pertinentes a fim de verificar o processo de
contratação dos conselheiros. Fazendo uso da palavra, Vereador Antônio
Milton Cardoso sugeriu ao Vereador José Donizete Nogueira Carvalho que
fosse incluído no teor do referido requerimento, a relação do titular e do

suplente. Não havendo mais oradores, Presidente submeteu em única fase
de votação, o Requerimento nº 192/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete)
votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão o
Requerimento nº 193/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis
Ferreira, em atendimento há

inúmeros questionamentos de munícipes

sobre as obras concluídas da Policlínica Municipal, cujos comentários no
Município alertam para possíveis irregularidades na execução da mesma,
visando esclarecer os fatos à toda municipalidade, iniciei, juntamente com
meu Assessor particular, estudos sobre os procedimentos adotados em
diversos documentos encaminhados pelo Executivo Municipal à Câmara
Municipal solicitados por Vereadores que atuavam na legislatura anterior
e, também, na atual legislatura, documentos estes, encaminhados por meio
dos Ofícios nº 535/2014 e nº 220/2017, foram minuciosamente analisados,
em especial, a movimentação financeira quanto aos pagamentos e aditivos,
constatando o que se segue: 1º.

No período correspondente a 27 de

dezembro de 2011 a 23 de outubro de 2014, foram realizadas 28 medições
para posterior pagamento, o que resultou no valor de R$ 3.091.493,08 (três
milhões, noventa e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e oito
centavos), montante este pago da seguinte forma: Do

valor retro

mencionado, foi pago mediante Empenho Ordinário/Nota de Liquidação, o
valor de R$

2.704.689,28 (dois milhões, setecentos e quatro

seiscentos e oitenta e nove reais e vinte oito centavos)

mil,

conforme

demonstrativo anexo (Boletins de Medições e Pagamentos – caderno 06).
Ficou “Resto a Pagar” no valor de R$ 280.462,80 (duzentos e oitenta mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Também, não foi
encontrado o Empenho Ordinário e Nota de Liquidação correspondente à 7ª
Medição valor de R$ 106.341,00 (cento e seis mil, trezentos e quarenta e
um reais). 2º. Cumpre-me informar, também, que ocorreram reajustes nos
valores das medições de nº 16 – 17 e 19, resultando no montante de R$

26.931,59 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e
nove centavos). 3º. Ficou constatado no Termo de Entrega da Obra e em
Ofício da Controladoria Interna do Município (doc. Anexo) o valor total
dispendido com a obra da Policlínica Municipal de R$ 4.634.159,88
(quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e nove
reais e oitenta e oito centavos). Diante do exposto, tendo em vista que nos
documentos encaminhados à Câmara Municipal foram constatados
pagamentos correspondentes a 27 medições, perfazendo o valor de R$
2.704.689,28 (dois milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e
nove reais e vinte oito centavos) e, que o total final da obra foi de R$
4.634.159,88 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e
cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), tem-se uma diferença de
R$ 1.929.470,60 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e
setenta reais e sessenta centavos) que, para concluirmos nossos estudos,
necessitamos dos documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados.
Sendo assim, nos termos Regimentais e Legais, requeiro à Presidência
desta Casa Legislativa, que após aprovação plenária, seja encaminhado o
presente Requerimento ao Executivo Municipal solicitando a remessa ao
Poder Legislativo, dos Empenhos Ordinários, Nota de Liquidação, bem
como as Medições correspondentes ao valor de R$ 1.929.470,60 (um
milhão, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta reais e
sessenta centavos), incluindo, nestes, os Documentos referente à 7ª
Medição realizada na data de 08 de maio de 2012, no valor de R$
106.341,00 (cento e seis mil, trezentos e quarenta e um reais). Observação:
Conforme mencionado anteriormente, seguem anexos a relação das
Medições / Empenho Ordinário e Nota de Liquidação do valor
correspondente a R$ 2.704.689,28 (dois milhões, setecentos e quatro mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e vinte oito centavos), bem como o Termo
de Entrega de Obra e Ofício da Controladoria Interna do Município. Fez

uso da palavra, Vereador Antônio Milton Cardoso, manifestando seu
posicionamento favorável ao requerimento em discussão, porém, ressalta
que o mesmo deveria ter sido elaborado de forma mais completa. Fazendo
uso da palavra, Vereador e autor do requerimento, agradeceu as palavras do
Vereador que o antecedeu, sugerindo que posteriormente seja feita novas
indagações relacionadas ao mesmo requerimento. Não havendo mais
oradores, Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento
nº 193/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão o Requerimento nº 194/2019, de
autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira, após ser questionado por
munícipes, que depararam com uma máquina da Prefeitura Municipal
sendo operada em um sítio particular no morro do Mujano, requer a V.
Exa., ouvido o Plenário, nos termos Regimentais, seja encaminhado o
presente Requerimento ao Executivo Municipal, solicitando, as seguintes
informações: Se a máquina da Prefeitura Municipal foi concedida para
prestar serviços em sítios particulares no período de agosto, setembro e
outubro de 2019; Caso afirmativo o item 1, encaminhar a relação dessas
propriedades, contendo documentos que comprovem a atuação de máquina
nestas localidades. Não havendo oradores, Presidente submeteu em única
fase de votação, o Requerimento nº 194/2019, tendo sido aprovado por 7
(sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão o
Requerimento nº 195/2019, de autoria do Vereador Everton de Assis
Ferreira, de acordo com o ofício nº 536/2019, que foi protocolizado na
Câmara Municipal no dia 23 de setembro de 2019, em resposta ao
Requerimento nº 158/2019, de sua autoria, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, nos termos Regimentais, seja encaminhado o presente
Requerimento ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE,
solicitando, as seguintes informações: Cópia do laudo da sondagem feita
pela empresa responsável, contendo todo o processo de recuperação da

Represa do Brejo Grande; Quais medidas estão sendo tomadas para sanar
os problemas da referida Represa, visto que o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias afirmado em entrevista já se expirou. Não havendo oradores,
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº
195/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão o Requerimento nº 196/2019, de
autoria do Vereador Everton de Assis Ferreira, de acordo com o ofício nº
536/2019, que foi protocolizado na Câmara Municipal no dia 23 de
setembro de 2019, em resposta ao Requerimento nº 158/2019, de sua
autoria, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, nos termos Regimentais, seja
encaminhado
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solicitando, as seguintes informações: Cópia do laudo da sondagem feita
pela empresa responsável, contendo todo o processo de recuperação da
Represa do Brejo Grande; Quais medidas estão sendo tomadas para sanar
os problemas da referida Represa, visto que o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias afirmado em entrevista já se expirou. Não havendo oradores,
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº
196/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão a Moção de Pesar nº 34/2019, pelo
falecimento de João Pereira de Faria, ocorrido no dia 06 de novembro do
corrente ano. Fez uso da palavra, Vereador José Donizete Nogueira
Carvalho, solicitando ao autor da moção para assiná-la em conjunto. Não
havendo mais oradores, Presidente submeteu em única fase de votação, a
Moção de Pesar nº 34/2019, tendo sido aprovado por 7 (sete) votos. Findos
trabalhos da Ordem do Dia, Presidente declarou vaga a palavra, fazendo
uso da mesma: Vereador José Afonso de Lima, em seu pronunciamento,
em resumo, solicitou providências ao Executivo Municipal nas obras de
recuperação da Rua Francisco Granado. Em seguida, questionou o
Vereador Everton de Assis Ferreira sobre o suposto fazendeiro que está

sendo beneficiado com serviços da máquina da Prefeitura Municipal.
Presidente dessa Casa levou ao conhecimento de todos, que a troca das
cadeiras do prédio serão realizadas no final deste mês. Retomando a
palavra, Vereador José Afonso de Lima, solicitou ao Presidente seja
encaminhado um ofício a Polícia Militar solicitando ronda intensa nas
proximidades do Espaço Alternativo, no dia 16 de novembro, para
segurança da festa que irá acontecer no local. Nada mais a ser tratado, Ser.
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, ____________, secretária que a redigi e assino.
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