CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – ATA – SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA – PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA – DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA – DIA 21 DE MARÇO DE 2017
Aos vinte e um (21) dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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
Sétima Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais.
A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente, Vereador Adriano Nogueira da
Fonseca. O Presidente fez a abertura dos trabalhos com a realização de uma
oração. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao 1º Secretário, Anjo dos
Santos Silva Gontijo, 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 Sr.
Presidente declarou abertos os trabalhos desta Reunião Ordinária. Em seguida,
o Sr. Presidente determinou que ao 1º Secretário Anjo dos Santos Silva Gontijo
que procedesse às leituras de correspondências expedidas e recebidas pela
Câmara Municipal, o que se cumpriu. Em seguida, o Sr. Presidente determinou
ao 1º Secretário que procedesse a leitura e apresentação do Projeto de Lei nº
004/2017, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva com
inclusão

social

e

produtiva

dos

catadores

de

materiais

recicláveis

-PRO-CATADOR- e o sistema de logística reversa, cria seu conselho gestor e dá
outras providências . Projeto de Lei nº 005/2017, que dispõe sobre a
regulamentação da atividade do comércio ou prestação de serviços ambulantes
na vias e logradouros públicos do município de Carmo do Cajuru/MG. O Sr.
Presidente informou que apresentou requerimento para uso da tribuna o Sr.
Manoel Cristiano Santos convidando para fazer o uso da palavra sobre leis
ambientais do município o que se cumpriu, conforme gravação em áudio. Logo
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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. O Sr. Presidente informou que apresentou
requerimento para uso da tribuna o Sr. Antônio Lopes de Oliveira, convidando
para fazer o uso da palavra sobre reforma previdenciária e trabalhista 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 Sr. Presidente comunicou que constavam da
pauta, para discussão e votação Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017
ao

Projeto

de

Lei

Complementar

nº

003/2017,

Projeto

de

Lei

Complementar nº 005/2017, Indicações nº 020/2017, 021/2017,
022/2017,

023/2017,

Requerimentos

nº

019/2017,

020/2017,

021/2017, 022/2017, 023/2017, 024/2017 e 025/2017. Em seguida, o
Sr. Presidente determinou ao Vereador 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva
Gontijo que procedesse à leitura do Projeto de Lei Substitutivo nº
001/2017 ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, que altera parte
do anexo II da Lei Complementar nº 22 de 02 de março de 2009. Em seguida, o
Sr. Presidente determinou as comissões competentes que procedessem as
apresentações dos pareceres ao Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017
ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2017. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017 ao Projeto de
Lei Complementar nº 003/2017 em primeira discussão. Logo após, o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017 ao Projeto
de Lei Complementar nº 003/2017 em primeira votação resultando
aprovado por seis votos favoráveis e quatro votos contrários. O Sr. Presidente
consultou o plenário sobre a apreciação do Projeto de Lei Substitutivo nº
001/2017 ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2017 em segunda
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017 ao Projeto
de Lei Complementar nº 003/2017 em segunda discussão e, em segunda
votação, resultando aprovado por seis votos favoráveis e quatro votos
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contrários, sendo os Vereadores Anderson Duarte de Oliveira, Marcelo Leonardo
Caetano, Ricardo da Fonseca Nogueira e Rodrigo Eustáquio Salles, votaram
contra. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao Vereador 1º Secretário,
Anjo dos Santos Silva Gontijo que procedesse à leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 005/2017, que cria conselho municipal do trabalho,
emprego e renda de Carmo do Cajuru e dá outras providências. Em seguida, o
Sr. Presidente determinou as comissões competentes que procedessem as
apresentações
005/2017.

dos

Em

pareceres

seguida,

o

ao

Projeto

de

Sr.

Presidente

Lei

Complementar

colocou

Projeto

de

nº
Lei

Complementar nº 005/2017 em primeira discussão. Logo após, o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar nº 005/2017 em
primeira votação resultando aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente
consultou o plenário sobre a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº
005/2017 em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar nº
005/2017 em segunda discussão e, em segunda votação, resultando aprovado
por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao Vereador 1º
Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo que procedesse às leituras das
Indicações nº 020/2017 e 021/2017 de autoria do Vereador Anjo dos
Santos Silva Gontijo a saber: Indicação nº 020/2017 solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal a realização de calçamento ou de pavimentação asfáltica na
rua Josias Batista Gomes e na Avenida Nossa Senhora Aparecida, ambas
localizadas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de São José dos
Salgados, neste município. Indicação nº 021/2017 solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal a colocação de braços mais longos nos postes de iluminação da Praça
são José, bem como a colocação de mais quatro postes internos no centro da
mesma praça localizada no Distrito de São José dos Salgados, neste município.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou as Indicações nº 020/2017 e
021/2017 em única discussão, e em seguida em única votação resultando
aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao
Vereador 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo que procedesse às
leituras das Indicações nº 022/2017 e 023/2017 de autoria do Vereador
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Sebastião de Faria Gomes a saber: Indicação nº 022/2017 solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal entendimento junto a COAB para construção de casas
populares no Distrito de São José dos Salgados e em todo município.
Indicação nº 023/2017 solicitando ao Sr. Prefeito Municipal entendimento
junto a Secretaria de Obras para construção de um parquinho de diversão na
praça São José no Distrito de São José dos Salgados, bem como a reforma e
revitalização da referida praça. Em seguida, o Sr. Presidente colocou as
Indicações nº 022/2017 e 023/2017 em única discussão, e em seguida em
única votação resultando aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente determinou ao Vereador 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo
que procedesse à leitura do Requerimento nº 019/2017 de autoria dos
Vereadores Ricardo da Fonseca Nogueira e Marcelo Leonardo Caetano vem
requerer

do Prefeito Municipal , Sr. Edson de Souza Vilela, que se digne

informar a população através de panfletos educativos, a respeito da limpeza dos
lotes e quintais, com número de telefone para denúncias, explicando o
procedimento que é realizado pós denúncia, tais como: notificação do
proprietário, prazo para limpeza do lote e valor da multa.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou Requerimento nº 019/2017 em
única discussão, e em seguida em única votação resultando aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao Vereador 1º
Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo que procedesse à leitura do
Requerimento nº 020/2017 de autoria do Vereador Anjo dos Santos Silva
Gontijo vem requerer do Prefeito Municipal, Sr. Edson de Souza Vilela, que se
digne

determinar

a

realização

dos

procedimentos

necessários

para

a

disponibilização de uma linha de ônibus para fazer o transporte coletivo de
passageiros entre a cidade de Carmo do Cajuru e o Distrito de São José dos
Salgados. Em seguida, o Sr. Presidente colocou Requerimento nº 020/2017
em única discussão, e em seguida em única votação resultando aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao Vereador 1º
Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo que procedesse à leitura do
Requerimento nº 021/2017 de autoria do Vereador Geraldo Luiz Barbosa
vem requerer do Prefeito Municipal , Sr. Edson de Souza Vilela, a instalação de
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faixa elevada de pedestres em frente a Escola Estadual São Francisco de Assis,
no bairro São Luiz, neste município. Em seguida, o Sr. Presidente colocou
Requerimento nº 021/2017 em única discussão, e em seguida em única
votação resultando aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
determinou ao Vereador 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo que
procedesse às leituras do Requerimentos nº 022/2017, 023/2017 e
024/2017 de autoria do Vereador Sebastião de Faria Gomes a saber:
Requerimento nº 022/217 vem requerer do Prefeito Municipal, Sr. Edson de
Souza Vilela, entendimento junto ao SAAE no sentido de encontrar solução
definitiva para sanar a falta de água potável no Distrito de São José dos
Salgados, neste município, Requerimento nº 023/217, vem requerer do
Prefeito Municipal, Sr. Edson de Souza Vilela, entendimento junto a secretaria
de saúde para que seja implantado atendimento 24 horas da ambulância no
Distrito de São José dos Salgados, neste município, Requerimento nº
024/2017, vem requerer do Prefeito Municipal, Sr. Edson de Souza Vilela,
entendimento junto a secretaria de saúde para que seja realizada em caráter de
urgência a reforma do posto de saúde no Distrito de São José dos Salgados,
neste município. Em seguida, o Sr. Presidente colocou os Requerimentos nº
022/2017, 023/2017 e 024/2017 em única discussão, e em seguida em
única votação resultando aprovados por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente determinou ao Vereador 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo
que procedesse à leitura do Requerimento nº 025/2017 de autoria do
Vereador Wilson Flávio de Oliveira vem requerer do Prefeito Municipal, Sr.
Edson de Souza Vilela, entendimento junto ao SAAE para realizar perfuração de
poço artesiano no Distrito de Santo Antônio da Serra e na Comunidade de Olhos
D’água de Santo Antônio da Serra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou
Requerimento nº 025/2017 em única discussão, e em seguida em única
votação resultando aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se para a
terceira parte dos trabalhos do dia, os atos finais. Em seguida, o Sr. Presidente,
comunicou que a pauta para a Oitava Reunião Ordinária, da Primeira Sessão
Legislativa, estaria sendo concluída às dezesseis horas do próximo dia 27 de
março, quando seria afixada no quadro de avisos. Informou ainda que, visando
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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 conforme gravação em áudio. Em seguida,
o Sr. Presidente determinou ao 1º Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo,
que fizesse a chamada final 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 e Wilson Flávio de Oliveira. O Sr. Presidente,
justificou a falta a Vereadora Zelita Pereira da Silva Nogueira no final da
Reunião, uma vez que a mesma foi atender sua mãe que se encontrava doente.
E não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos

e

encerrou

a

presente

reunião.

E

para

que

conste,

eu,

________________Vereador Secretário, Anjo dos Santos Silva Gontijo, mandei
lavrar a presente ata que, segue em 07 (sete) laudas, por mim rubricadas, a
qual, depois de lida e aprovada, segue por todos assinada. Plenário da Câmara
Municipal, aos 28 (vinte e um) dias do mês de março de 2017.

Adriano Nogueira da Fonseca
Presidente da Câmara

Edésio Eustáquio Avelar
Vice-Presidente
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Anjo dos Santos Silva Gontijo
1º Secretário

Anderson Duarte de Oliveira
Vereador

Marcelo Leonardo Caetano
Vereador

Rodrigo Eustáquio Sales
Vereador

Wilson Flávio de Oliveira
Vereador

Geraldo Luiz Barbosa
Vereador

Ricardo da Fonseca Nogueira
Vereador

Sebastião de Faria Gomes
Vereador

Zelita Pereira da Silva Nogueira
vereadora
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