CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – ATA – DÉCIMA SEXTA
REUNIÃO
OITAVA

ORDINÁRIA –

SEGUNDA SESSÃO

LEGISLATIVA –

DÉCIMA

LEGISLATURA – DIA 22 DE MAIO DE 2018

Aos vinte e dois (22) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no horário
regimental, na sede do Poder Legislativo, situada na Avenida José Marra da Silva nº
175/177, Centro, no Plenário da Câmara Municipal, realizou-se a Décima Sexta
Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais. A reunião foi
iniciada pelo Presidente, Vereador Adriano Nogueira da Fonseca. O Presidente fez a
abertura dos trabalhos com a realização de uma oração. Em seguida, o Presidente
determinou ao 1º Secretário, Edésio Eustáquio Avelar, que fizesse a chamada
nominal dos Vereadores, verificando-se as seguintes presenças: Adriano Nogueira
da Fonseca, Anderson Duarte de Oliveira, Anjo dos Santos Silva Gontijo, Edésio
Eustáquio Avelar, Geraldo Luiz Barbosa, Marcelo Leonardo Caetano, Ricardo da
Fonseca Nogueira, Rodrigo Eustáquio Sales, Sebastião de Faria Gomes, Wilson
Flávio de Oliveira e Zelita Pereira da Silva Nogueira. Verificado o quórum
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos desta Reunião Ordinária. Em
seguida, o Presidente determinou ao 1º Secretário que procedesse a leitura da ata
da reunião anterior. Após a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão a ata e
em seguida em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Presidente determinou ao 1º Secretário que procedesse a leitura e distribuição do
Projeto de Lei Nº 031/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2019. Logo após, o Sr. Presidente informou que
apresentou requerimento para uso da tribuna a Srª. Flávia Aparecida Martins
convidando para fazer o uso da palavra sobre projeto de música na escola o que se
cumpriu, conforme gravação em áudio. Logo após, o Sr. Presidente questionou aos
Vereadores se desejavam fazer o uso da palavra, a que foi concedida na ordem de
solicitação, o que se cumpriu, conforme gravação em áudio. Passando para a
segunda parte da reunião, o Presidente comunicou que constavam da pauta, para
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discussão e votação os Projetos de Lei nº 026/2018, 027/2018, 028/2018,
029/2018 e 030/2018. Em seguida, o Presidente determinou aos relatores das
comissões competentes que procedessem à leitura e apresentação dos pareceres
ao Projeto de Lei nº 026/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo
proceder à negociação de área que será área institucional do município com área de
propriedade particular. Após a leitura dos pareceres, o Sr. Presidente questionou ao
Plenário se poderia retirar o Projeto de pauta, uma vez que foi enviado ofício nº
092/2018 ao Executivo Municipal solicitando informações da estimativa de custo
com a realização de obras de infraestrutura a que se refere no Projeto, para melhor
análise do mesmo, o que foi aprovado por todos. Em seguida, o Presidente
determinou aos relatores das comissões competentes que procedessem à leitura e
apresentação dos pareceres ao Projeto de Lei nº 027/2018, que autoriza a
promover a abertura de crédito adicional tipo suplementar por superávit financeiro.
Em seguida, o Presidente determinou ao 1º Secretário que procedesse a leitura do
Projeto de Lei nº 027/2018, o que se cumpriu. Em seguida, o Presidente colocou
o Projeto de Lei nº 027/2018 em primeira discussão e em primeira votação
resultando aprovado por unanimidade. O Presidente consultou o plenário sobre a
apreciação do Projeto de Lei nº 027/2018 em segunda discussão e votação,
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou o Projeto de
Lei nº 027/2018 em segunda discussão e, em segunda votação, resultando
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente determinou aos relatores das
comissões competentes que procedessem à leitura e apresentação dos pareceres
ao Projeto de Lei nº 028/2018. Neste momento, o Vereador Anderson Duarte de
Oliveira solicitou vistas ao Projeto, justificando que desejava adequar o projeto a
composição do conselho de forma mais igualitária. O Sr. Presidente após consulta
ao Plenário concedeu vistas ao Vereador. Em seguida, o Presidente determinou aos
relatores das comissões competentes que procedessem à leitura e apresentação
dos pareceres ao Projeto de Lei nº 029/2018, que se cumpriu. Em seguida, o
Presidente determinou ao 1º Secretário que procedesse a leitura do Projeto de Lei
nº 029/2018, que autoriza transferência de recursos financeiros ao Núcleo
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Educacional Lar dos Pequeninos. Em seguida, o Presidente colocou o Projeto de
Lei nº 029/2018 em primeira discussão e em primeira votação resultando
aprovado por unanimidade. O Presidente consultou o plenário sobre a apreciação do
Projeto de Lei nº 029/2018 em segunda discussão e votação, sendo aprovado
por unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº
029/2018 em segunda discussão e, em segunda votação, resultando aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente determinou aos relatores das comissões
competentes que procedessem à leitura e apresentação dos pareceres ao Projeto
de Lei nº 030/2018, que se cumpriu. Em seguida, o Presidente determinou ao 1º
Secretário que procedesse a leitura do Projeto de Lei nº 030/2018, que autoriza
transferência de recursos financeiros a Creche Paroquial Divino Espírito Santo. Em
seguida, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 030/2018 em primeira
discussão e em primeira votação resultando aprovado por unanimidade. O
Presidente consultou o plenário sobre a apreciação do Projeto de Lei nº
030/2018 em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 030/2018 em segunda
discussão e, em segunda votação, resultando aprovado por unanimidade. Na
sequência, passou-se para a terceira parte dos trabalhos do dia, os atos finais. O
Presidente comunicou que a pauta para a Décima Sétima Reunião Ordinária, da
Segunda Sessão Legislativa, estaria sendo concluída às dezesseis horas do próximo
dia 28 (vinte e oito) de maio, às 16:00 horas, quando seria publicada no quadro de
avisos. Informou ainda que, visando contribuir para o pleno exercício do mandato,
bem como, em benefício do interesse público o uso da palavra que seria concedida
na ordem de solicitação, pelo prazo de cinco minutos, permitidos os apartes desde
que autorizados pelo vereador que estiver com a palavra. O Vereador Anderson
Duarte de Oliveira manifestou quanto ao Projeto de Lei nº 028/2018 dizendo que ao
chegar os documentos solicitados no ofício nº 092/2018, estes deveriam passar por
análise criteriosa, pelas comissões, e que o projeto fosse analisado em reunião das
comissões e colocado em votação na reunião ordinária seguinte. O Vereador
Sebastião de Faria Gomes solicitou ao Sr. Presidente que renovasse o pedido,
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através de ofício, do envio do restante da documentação para análise do Projeto de
Lei nº 009/2018, que trata sobre o piso salarial dos professores, justificando ser o
projeto de extrema importância para os servidores da educação. O Vereador
Rodrigo Eustáquio Sales manifestou-se informando que havia procedimento
licitatório na Prefeitura para contratar empresa com a finalidade de realização do
Rodeio, e que o Vereador por meio de ofício solicitaria que fizesse um gasto menor
do publicado no edital, haja vista que há outras prioridades no município para
utilização destes

recursos em outras áreas. O Sr. Presidente comunicou

e

solicitou a Comissão Permanente de Segurança Pública que estivessem participando
da próxima reunião da ACASP, uma vez que foi solicitação dos membros da
entidade em reunião anterior. O Sr. Presidente solicitou aos Vereadores que os
pedidos e solicitações que fossem direcionados a Mesa Diretora no que diz respeito
a elaboração de documentos fosse encaminhados por ofícios por questão de
organização. Em seguida o Presidente determinou ao 1º Secretário que procedesse
a chamada final dos Vereadores. E não havendo mais nada a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião. E para que conste,
eu, Edésio Eustáquio Avelar, Vereador Secretário, mandei lavrar a presente ata
que, segue em 04 (quatro) laudas, por mim rubricadas, a qual, depois de lida e
aprovada, segue por todos assinada. Plenário da Câmara Municipal, aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de maio de 2018.
Adriano Nogueira da Fonseca
Presidente da Câmara

Rodrigo Eustáquio Sales
Vice-Presidente

Edésio Eustáquio Avelar
1º Secretário

Anderson Duarte de Oliveira
Vereador

Anjo dos Santos Silva Gontijo
2º Secretário

Geraldo Luiz Barbosa
Vereador
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Marcelo Leonardo Caetano
Vereador

Sebastião de Faria Gomes
Vereador

Ricardo da Fonseca Nogueira
Vereador

Wilson Flávio de Oliveira
Vereador

Zelita Pereira da Silva Nogueira
Vereadora
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