ATA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 03
DE MAIO DE 2021.

Aos três dias do mês de maio 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 18ª (décima oitava)
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
16 (dezesseis) , o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão.
Expediente: Pelo Sr. Secretário foram lidas as seguintes correspondências:
Ofício nº 227/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 82/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 228/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 83/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 229/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 84/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 230/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 85/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 231/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 86/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa;
Ofício nº 232/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao

Requerimento n° 87/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro;
Ofício nº 233/2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas ao
Requerimento n° 88/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro;
Ofício nº 18/2021, Diretoria do SAAE, encaminhando respostas ao Ofício n°
66/2021 enviado por esta casa de leis. Pelo Sr. Secretário foi lido e
encaminhado às Comissões Permanentes para análise e emissão de Parecer
das seguintes proposições: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº
15/2021, que: “Altera a redação do artigo 6º da Lei nº 2.618, de 20 de maio
de 2019, e dá outras providências”; Projeto de Lei Complementar nº
04/2021, que: “Dispõe sobre o animal comunitário, a colocação de
recipientes de água e ração, estabelece normas para seu atendimento no
Município de Paraisópolis e altera o Art. 123 do Código de Posturas
Municipal – Lei Complementar nº 22/2002”, de autoria do Vereador Alfredo
Faria Lopes de Paiva; Projeto de Lei nº 17/2021, que: “Trata da alteração
de dispositivos da Lei nº 2.673, de 23 de fevereiro de 2021, e dá outras
providencias”, encaminhado pelo Executivo Municipal através da
Mensagem nº 19/2021; Projeto de Lei nº 18/2021, que: “Dispõe sobre a
utilização de caçambas metálicas estacionárias coletoras de entulho no
Município de Paraisópolis, e dá outras providências”, encaminhado pelo
Executivo Municipal, através da Mensagem nº 20/2021. Pelo Sr. Secretário
foi lido e encaminhado para análise e tomada de posição da seguinte
proposição: Projeto de Resolução nº 02/2021, que: “Institui Comissão
Especial para análise de posição da Câmara Municipal de Paraisópolis acerca
da execução contratual das obras da Policlínica Municipal, e dá outras
providências, de autoria do Poder Legislativo. Pelo Sr. Secretário foram lidos
e encaminhados ao Executivo Municipal para as possíveis providências, as
seguintes proposições: Indicação nº 86/2021, de autoria do Vereador José
Ildeu de Castro. Atendendo por diversas solicitações dos moradores nas
proximidades da Avenida Guarda Mor Carneiro e Silviano Brandão, solicita

ao Executivo Municipal, providências junto departamento competente, no
sentido de instalar uma “Academia ao Ar Livre”, ao lado do Ginásio
Poliesportivo Professor Helcias Rocha, visto que o local apresenta espaço
adequado para a benfeitoria. A referida academia irá contribuir para a prática
de exercícios físicos, sendo um incentivo à saúde, aumentando assim a
qualidade de vida da população; Indicação nº 87/2021, de autoria do
Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto ao departamento competente da Prefeitura Municipal, no
sentido de instalar placas denominativas de logradouro público em todos os
Bairros urbanos e rurais do Município de Paraisópolis. A benfeitoria irá
contribuir para visitantes, moradores e principalmente na entrega de
correspondências; Indicação nº 88/2021, de autoria do Vereador Marcos José
das Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente da Prefeitura Municipal, no sentido de proceder
com a manutenção e a recuperação das estradas rurais, priorizando a servidão
das casas do Bairro dos Coqueiros. Outrossim, solicita que seja realizada
uma limpeza no bairro retro mencionado, prosseguindo com a retirada de
lixos, entulhos e matos; Indicação nº 89/2021, de autoria do Vereador
Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências
junto ao departamento de Obras da Prefeitura Municipal, no sentido de
proceder a construção de bueiros ou gradil de proteção para o escoamento de
água pluvial na Rua Wolfgango Brandão, nos trechos localizados na altura
dos números 201 e 203 do referido logradouro público. Tal providência se
faz necessária, uma vez que as residências estão sendo inundadas durante os
períodos de chuvas; Indicação nº 90/2021, de autoria do Vereador Marcos
José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de instalar uma academia ao ar livre
no Bairro Ribeirão Vermelho. A academia incentivará a prática de exercícios
físicos, sendo um incentivo à saúde, aumentando assim a qualidade de vida

da população. Outrossim, solicita que seja realizada uma limpeza no referido
bairro, com a retirada de lixos, entulhos e matos, prosseguindo com a pintura
de meios-fios e de faixas de pedestres; Indicação nº 91/2021, de autoria do
Vereador José Ildeu de Castro, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto departamento competente, no sentido de proceder com a
manutenção necessária na Praça São Benedito, bem como a substituição dos
brinquedos do parque infantil instalado no local que se encontram quebrados.
Outrossim, solicita a instalação de uma “academia ao ar livre” na referida
Praça; Indicação nº 92/2021, de autoria do Vereador Marcos José das Neves,
solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao departamento
competente, no sentido de proceder com a manutenção necessária nas Praças
dos Bairros: Martins, Pinhalzinho e Recoco, como: Limpeza nos jardins;
poda nas árvores; pinturas; manutenção nas instalações elétricas e troca de
lâmpadas convencionais por Led; Indicação nº 93/2021, de autoria do
Vereador Marcos José das Neves, solicitando ao Executivo Municipal,
providências junto ao departamento competente, no sentido de proceder com
a limpeza e melhorias necessárias ao redor da antiga Escola Municipal
situada no Bairro dos Jacintos, tendo em vista que há um pequeno campo de
futebol, visando incentivar a prática de atividades físicas aos moradores do
referido bairro; Indicação nº 94/2021, de autoria do Vereador Fábio Lucas
Carlos, solicitando ao Executivo Municipal, providências junto ao
departamento competente, no sentido de proceder o deslocamento de um
médico Ginecologista para prestar atendimentos, pelo menos duas vezes ao
mês, na unidade de saúde do Distrito de Costas. O objetivo é facilitar as
consultas das mulheres do local, como também as que residem nos bairros
circunvizinhos. Pelo Sr. Secretário foram lidas e encaminhadas em 3ª
(terceira) e última fase de discussão e votação, as seguintes proposições:
Projeto de Lei nº 13/2021, que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 776, de
14 de maio de 1974, que dispõe sobre loteamento urbano, reponsabilidade

do loteador, e dá outras providências”. Pelo Sr. Secretário foram lidos em
única fase de discussão e votação as seguintes proposições: Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 15/2021, que: “Altera a redação do artigo
6º da Lei nº 2.618, de 20 de maio de 2019, e dá outras providências”. Pelo
Sr. Secretário foram lidos em única fase de discussão e votação as seguintes
proposições: Requerimento nº 94/2021, de autoria do Vereador José
Aparecido Siqueira Campos; Requerimento nº 95/2021, de autoria do
Vereador José Aparecido Siqueira Campos; Requerimento nº 96/2021, de
autoria do Vereador José Aparecido Siqueira Campos; Requerimento nº
97/2021, de autoria do Vereador Fábio Lucas Carlos; Requerimento nº
98/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº
99/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº
100/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº
101/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa; Requerimento nº
102/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva;
Requerimento nº 103/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva; Requerimento nº 104/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva Requerimento nº 105/2021, de autoria do Vereador Rômulo
Lúcio Rosa; Requerimento nº 106/2021, de autoria do Vereador Rômulo
Lúcio Rosa; Requerimento nº 107/2021, de autoria do Vereador Rômulo
Lúcio Rosa; Requerimento nº 108/2021, de autoria do Vereador José Ildeu
de Castro; Requerimento nº 109/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de
Castro; Moção de Congratulações nº 03/2021, de autoria do Vereador
Antonio Felix Teixeira Neto. Findo a leitura do expediente, Sr. Presidente
declarou vaga a palavra, fazendo uso da mesma: Em seu pronunciamento,
em resumo, Vereador Marcos José das Neves, iniciou suas palavras
comentando sobre a limpeza realizadas nos lotes da municipalidade. Nesse
sentido, solicitou aos munícipes, caso haja algum lote da municipalidade que
se encontre sujo, que entrem em contato pela rede social Facebook, para que

as devidas providencias sejam tomadas. Em seguida, falou sobre o mutirão
de Cirurgia de Catarata, realizado pela Prefeitura Municipal durante a
semana próxima passada. Na sequência, falou sobre as reclamações referente
a coleta seletiva de lixo, visto que, no último final de semana, por ser feriado,
não foi realizada a coleta, gerando acúmulo de lixo. Diante disso, explanou
que de acordo com o contrato entre a empresa prestadora de serviço e a
Prefeitura Municipal, não serão realizadas as coletas em dias de feriado.
Comentou que os serviços de manutenção das estradas rurais estão parados,
pois as máquinas estão quebradas, porém, que já foi solicitado a manutenção
das mesmas. Falou sobre a manutenção que está sendo realizada nas vias da
zona urbana, referente a recolocação dos bloquetes que se encontram soltos.
Em seguida, comentou o questionamento de um dos Vereadores sobre os
serviços realizados na garagem municipal. Diante disso, citou a relação dos
serviços realizados pelos profissionais do setor ora mencionado, o qual foi
encaminhado pelo Sr. Tiago Ranunf. Em seu pronunciamento, em resumo,
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, iniciou agradecendo a doação de pirulitos, a
serem distribuídos para as crianças, durante a campanha de vacinação contra
Influenza, a qual foi realizada por empresário do Município. Diante disso,
disse que caso algum empresário tenha o interesse de realizar alguma doação,
que procure os Vereadores. Falou sobre a resposta de requerimento, referente
a informações sobre a barreira sanitária contra Covid-19. Disse, que o
dinheiro gasto com a barreira sanitária, deveria ter sido utilizado na
realização de testes em massa. Falou sobre a criação da Comissão Especial,
a fim de investigar a Policlínica Municipal. Nesse sentido, disse que irá
elaborar requerimento, solicitando informações, se no local acima citado
possui estrutura para instalação de aparelho de Raio X. Pois, há informações
que no local, há aparelho de Raio X aguardando instalação. Na sequência,
comentou que ao acessar o site “ Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de
Minas”, verificou que entre as cidades pertencentes ao referido circuito, os

Municípios de Paraisópolis e Consolação, são as únicas cidades que os
atrativos turísticos permanecem fechados ao público. Nesse sentido,
solicitou a Secretaria de Turismo, que verifique a possibilidade de reabertura
dos locais, realizando o controle de acesso e se adequando as medidas de
segurança contra o covid-19. Falou sobre a publicação realizada pelo
Executivo Municipal, quanto a retirada dos Kits Merenda da rede Municipal
e Estadual de ensino. Diante disso, sugeriu ao Executivo Municipal, que
disponibilize veículo para a realização de entrega as famílias que residem em
locais mais afastados, assim como as que residem na zona rural. Ao comentar
que a “Onda Vermelha” está migrando para a “Onda Amarela”, questionou
se as escolas municipais já estão preparadas para receber os alunos de acordo
com os protocolos de saúde. Em seguida, comentou sobre o funcionário que
nas redes sociais relatou que, de vontade própria retirou os recipientes de
ração e água de cães e gatos. Disse ainda, que o mesmo informou pelas redes
sociais, que retirou os recipientes, pois sua irmã reside próxima do local, e
que no mesmo estava surgindo ratos. Indagou dizendo, porque o funcionário
estava utilizando veículo da frota municipal, fora do horário de serviço.
Comentou que o mesmo funcionário comissionado, se envolveu em
discussão no almoxarifado e que nenhuma providência foi tomada. Diante
disso, ressaltou que houve insubordinação. Que o mesmo deveria ser
exonerado do cargo que ocupa. Disse ainda, que as atitudes dos ocupantes
de cargos em comissão são de responsabilidade do Executivo Municipal. Na
sequência, solicitou ao Presidente da Casa, que convoque o Sr. Handerson
Ribeiro, chefe da administração pública, para esclarecimento de dúvidas
quanto aos problemas do Município. Por fim, comentou a resposta
encaminhada pelo Executivo Municipal, o qual afirma que não é realizado a
coleta de lixo na parte central do município com veículo da Prefeitura
Municipal. Que a coleta é realizada por empresa terceirizada contratada pelo
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Diante disso, disse que há
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pronunciamento, em resumo, Vereador Antônio José da Silva, iniciou
agradecendo as manifestações de apoio. Disse que anualmente devido a seu
trabalho, enfrenta problemas com síndrome gripal. Em seguida, comentou a
parceria entre Prefeitura Municipal e o SAAE, na realização da limpeza dos
bueiros do Município. Teceu críticas a empresa prestadora do serviço de
coleta seletiva de lixo. Diante disso, falou que não adianta a limpeza dos
bueiros, pois com o acúmulo de lixo nas calçadas, os bueiros irão entupir
novamente. Disse que os serviços realizados não são reconhecidos pela
população. Manifestou satisfeito com a dedicação dos munícipes que cuidam
dos animais de rua. Porém, criticou a atitude das pessoas que recolhem as
necessidades dos animais e as depositam nos bueiros. Comentou que a
instalação da academia ao ar livre no Bairro Ribeirão Vermelho, a qual foi
conquistada pela ex Vereadora Sra. Ana Paula Santos Carvalho, durante a
legislatura próxima passada, já está dentro no cronograma de obras. Na
sequência, reiterou as palavras do Vereador Marcos José das Neves,
comentando sobre as máquinas que estão aguardando manutenção. Que foi
informado pelo Sr. Joemir, que após a manutenção das mesmas, irão dar
sequência nos trabalhos que foram interrompidos, citando o Bairro da Lagoa
e a Serra da Usina. Solicitou ao setor responsável, que de atenção as
condições da Área de Lazer, para que a mesma possa ser explorada. Falou
sobre o atendimento realizado pelos funcionários públicos. Disse que os
mesmos devem realizar um bom atendimento, visando o compromisso com
o próximo. Por fim, se colocou à disposição dos munícipes. Disse ainda que
permanecerá durante o vigente mandato. Caso os munícipes gostem de seu
trabalho, que os reeleja. Porém, disse não fará de seu cargo, cabide de
emprego. Em seu pronunciamento, em resumo, Vereador Antonio Felix
Teixeira Neto, iniciou suas palavras saudando o retorno do Vereador

Antônio José da Silva. Manifestou luto aos brasileiros vítimas do Covid-19.
Na sequência, comentou o ocorrido com uma munícipe, a qual foi agredida
por seu companheiro. Que a vítima ao solicitar medida protetiva, a mesma
foi negada pelo Juiz de Direito do Município. Diante disso, manifestou seu
espanto quanto a decisão do Juiz. Nesse sentido, sugeriu a realização e
audiência pública a fim de convocar a Policia Militar, Ministério Público,
Juiz de Direito, Prefeito Municipal e CONSEPP (Conselho de Segurança
Pública de Paraisópolis) para a discussão sobre a violência contra a mulher.
Nesse sentido, falou sobre a criação de um canal de comunicação, a ser
utilizado para registrar denúncias contra a mulher e contra as crianças. Em
seguida, comentou sobre a atitude do funcionário público, que utilizando
veículo da frota municipal, retirou os recipientes de comida e água dos
animais de rua. Que ao procurar informações, foi informado que o
funcionário será investigado por meio de uma sindicância. Diante disso,
ressaltou a importância da criação do Conselho Municipal de Proteção aos
Animais, para que posteriormente possa receber recursos estaduais. Solicitou
ao Executivo Municipal, que de suporte referente a castração dos animais, a
fim de diminuir a taxas de natalidade. Disse que o Prefeito Municipal, não
teve participação na solicitação da retirada dos recipientes. Que o
funcionário que tomou tal atitude deve ser devidamente punido. Comentou
sobre a vacinação dos professores. Falou que enquanto os mesmos não forem
vacinados, as aulas não poderão retornar. Finalizou falando sobre a moção
de congratulação de sua autoria, referente ao aniversário de 50 (cinquenta)
anos da criação da Biblioteca Pública Municipal “José Asdrúbal de
Almeida”. Em seguida, citou texto elaborado pelo Sr. Antônio Benedito
Andrade de Almeida, o qual homenageia a Biblioteca Municipal. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva,
iniciou desejando boas-vindas ao Vereador Antônio José da Silva. Em
seguida, falou que desde o ano de 2017(dois mil e dezessete), durante seu

primeiro mandato, solicitou aos Presidentes da casa, que fosse estendido o
horário de transmissão das reuniões na rádio do Município. Diante disso,
agradeceu ao Sr. Presidente Vereador José Ildeu de Castro, por concretizar
seu pedido. Atendendo a pedido de moradores da proximidade da antiga
”Vigor”, solicitou que seja instalado redutores de velocidade via do local,
pois os moradores relatam a alta velocidade dos veículos que por ali
trafegam. Na sequência, comentou sobre a festa clandestina que seria
realizada no final de semana próximo passado. Que diante da informação,
contatou as autoridades para que as devidas providencias fossem tomadas.
Falou sobre a denúncia de sua autoria, referente a retirada dos recipientes de
ração e água, assim como o posicionamento da Prefeitura Municipal diante
do ocorrido. Disse, que a denúncia foi realizada após a gravação realizada
por câmera de monitoramento residencial, em que flagrou por volta das seis
horas da manhã, o funcionário comissionado da Prefeitura Municipal, que
conduzindo veículo do município, retirou referidos os recipientes. Falou que
após assistir o vídeo, entrou em contato com o funcionário a fim de
questioná-lo. Que por ele foi informado, que havia retirado apenas os
recipientes das praças. Ao indaga-lo relatando sobre a existência do referido
vídeo, o mesmo disse ter cumprido ordens. Nesse sentido, falou que após
realizar denuncia na rede social “Facebook”, a Prefeitura Municipal realizou
comunicado, informando que não havia dado ordens para a retirada dos
recipientes. Diante disso, teceu questionamentos, pois, a Prefeitura
Municipal é responsável pelos atos de seus funcionários. Disse ainda, que o
Executivo Municipal não possui controle se seus cargos de confiança. Em
seguida, citou a postagem realizada pelo atual Prefeito, enquanto o mesmo
pleiteava as eleições, no que tange a causa animal. Solicitou ao Executivo
Municipal, que aumente o valor da subvenção destinada a ONG-Quatro
Patas. Comentou o requerimento de sua autoria, a fim de obter informações
sobre a sindicância que será realizada, referente a atitude do funcionário.

Falou sobre o Projeto de Lei de sua autoria, cuja matéria, versa sobre a
regulamentação da colocação de água e ração, as quais são realizadas pelos
protetores de animais. Por fim, questionou qual atitude será tomada pelo
Executivo Municipal, quanto ao posto de combustível desativado da Ford,
visto que, no local há uma grande procriação de pombos. Nesse sentido,
sugeriu que o local seja desapropriado e que posteriormente seja utilizado
para a construção de Unidade de saúde do Bairro Alto da Glória. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador Ademar Guimarães do Prado, iniciou
suas palavras solicitando ao Executivo Municipal, cuide de providenciar a
instalação de iluminação pública na Rua José Caetano da Rosa, no Bairro
Residencial Paraiso. Solicitou ainda, que seja providenciado o calçamento
de Rua no Bairro Lava Pés. Em seguida, falou sobre as cobranças dos
moradores da zona rural, os quais solicitam manutenções nas estradas.
Diante disso, comentou que as máquinas estão aguardando manutenção e que
o Executivo Municipal alugou máquina para a realização das obras.
Comentou que comerciante do Bairro Uruguai, reclamou da poeira gerada
durante as obras. Diante disso, solicitou que seja realizado a irrigação do
local, antes da realização das obras. Parabenizou a Sr. Fernanda, funcionária
do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), por seu atendimento.
Falou que foi informado pela mesma, que o loteamento do “Batatinha”, há
39 (trinta e nove) famílias inscritas, porém, ainda falta completar o grupo e
que as obras já estão sendo iniciadas. Diante disso, informou que caso algum
munícipe tenha interesse em participar, que procure o CRAS para realizar o
cadastramento. Falou sobre as reclamações do serviço realizado pela
empresa de coleta seletiva de lixo. Nesse sentido, disse que o Executivo
Municipal está verificando as possíveis soluções. Manifestou seu anseio,
quanto ao retorno das aulas presenciais. Diante disso, comentou que irá
realizar visitas nas escolas municipais, a fim de verificar se estão sendo
realizadas as manutenções necessárias. Comentou a reportagem referente aos

prestadores de serviço de transporte escolar que foram afetados pela
suspensão dos serviços, diante a situação de pandemia. Na sequência, disse
que o funcionário Sr. Cacá cometeu uma falha ao retirar os recipientes de
água e ração. Porém, ressaltou que o mesmo é prestativo e um excelente
funcionário. Que o mesmo seja punido com advertência, mas que de
continuidade ao seu trabalho. Por fim, solicitou aos munícipes, que não
realizem descartes de lixo em locais públicos e nas rodovias. Que aguardem
o dia correto de coleta. Em seu pronunciamento em resumo, Vereador José
Aparecido Siqueira Campos, iniciou comentando sobre as fiscalizações
realizadas. Falou que durante reunião passada, sugeriu ao Sr. Presidente que
encaminhasse ofícios aos responsáveis pela empresa prestadora do serviço
de coleta lixo, Secretária de Saúde e o Diretor do SAAE, solicitando a
presença dos mesmo nesta casa. Porém, que os mesmos não compareceram.
Diante disso, explanou que será elaborado a convocação para o
comparecimento dos mesmos. Em seguida, falou sobre o vídeo que gravou
no DIMP (Distrito Industrial de Paraisópolis). Comentou, que durante a
semana próxima passada realizou visitas nos galpões que estão sendo
construídos para a instalação de empresas. Disse que ao visitar o barracão a
ser cedido e empresa Aptiv, verificou que a obra está com poucos operários.
Quanto ao barracão do DIMP, verificou vários funcionários, mas, ressaltou
que ao retornar na presente data, observou que não havia tantos funcionários.
Diante disso, falou que os funcionários presentes durante a gravação do
vídeo, foram enviados apenas para passar a impressão de comprometimento
com a obra. Que os mesmos, deveriam permanecer no local, a fim de garantir
sua conclusão. Comentou, que a criação do DIMP, foi utilizada como cabide
de emprego. Na sequência, teceu comentários sobre os requerimentos de sua
autoria, que serão votados na presente Sessão. Falou sobre a publicação na
rede social “Facebook”, em que o Executivo Municipal, informa o início das
obras do loteamento do “Batatinha”. Nesse sentido, disse que no local foi

realizado terraplanagem apenas para a gravação do vídeo. Que como
Vereador, não possui informações de como foi realizado o cadastramento
dos munícipes. Ressaltou, que irá continuar fiscalizando e cobrando
melhorias para o Município. Em seguida, pediu desculpas aos moradores da
zona rural. Disse que durante a corrente semana, irá retomar as fiscalizações
das estradas. Nesse sentido, comentou sobre as máquinas estão quebradas.
Falou que as cobranças que realiza, não visa benefício próprio, e sim para
que o Executivo Municipal as realize. Por fim, agradeceu aos munícipes que
encaminham denúncias e que posteriormente irá expor nesta casa. Em seu
pronunciamento, em resumo Vereador Fábio Lucas Carlos, iniciou
agradecendo o retorno do Vereador Antônio José da Silva. Em seguida, teceu
comentários sobre o Projeto de Lei que está tramitando na esfera federal,
cuja matéria é o piso salarial e a jornada de trabalho dos profissionais da área
de saúde. Informou aos moradores da Vila José da Costa, Distrito de Costas,
que a coleta de lixo será realizada semanalmente. Na sequência, falou sobre
a indicação de sua autoria, solicitando que seja disponibilizado ao Distrito
de Costas, médico (a) ginecologista. Comentou, que foi informado que os
funcionários que realizam os enterros no Distrito de Costas, utilizam
macacões disponibilizados pela funerária. Diante disso, ressaltou que é
obrigação da Prefeitura Municipal fornecer os EPIs (Equipamento de
Proteção Individual) adequados. Que diante da situação, elaborou
requerimento solicitando informações sobre os fatos relatados. Finalizou,
solicitando ao Executivo Municipal, que após a manutenção das máquinas,
que seja realizada as obras da estrada do Bairro Ribeirão das Pedras de forma
urgente. Ressaltou que a situação do local ora mencionado, é crítica. Em seu
pronunciamento, em resumo, Vereador José Ildeu de Castro, iniciou suas
palavras comentando sobre os galpões que estão sendo construídos no
DIMP. Diante disso, disse que realizou denúncias no Ministério Público,
sobre a aquisição dos terrenos destinados ao DIMP e os destinados a

construção das casas populares. Em seguida, comentou a resposta
encaminhada pelo Executivo Municipal, informando que não há previsão de
data, para a conclusão da obra do galpão a ser cedido a empresa Biobase.
Falou que durante o período que integrou o Conselho Empresarial do
Município, recebeu convite para acompanhar as visitas dos empresários. Que
durante as visitas dos terrenos a serem destinados a instalação de empresas,
ao chegar no terreno próximo ao trevo municipal, o empresário o indagou
dizendo, porque o referido local não foi anteriormente utilizado pela
Prefeitura Municipal. Comentou ainda, que o empresário ao visitar os
terrenos do DIMP, decidiu se instalar em outro Município, pois os terrenos
não possuíam estrutura. Nesse sentido, disse que a localidade do terreno
próximo ao trevo Municipal é apropriada para a construção de galpões. Na
sequência, comentou a reportagem realizada pela Rede Globo, referente ao
escultor Paraisópolense Amílcar de Castro. Teceu críticas, quantos as placas
instaladas nas entradas do Município. Disse que o tamanho das placas, não é
o suficiente para chamar atenção dos cidadãos que percorrem pelo
Munícipio. Comentou que ao realizar visita na Policlínica Municipal,
verificou que no almoxarifado do setor da saúde, há equipamentos que
aguardam a instalação. Falou ainda, sobre a rampa de acesso ao depósito.
Diante disso, solicitou ao setor responsável, que realize o calçamento da
referida rampa, a fim de oferecer segurança aos motoristas que ali transitam.
Questionando a qualidade da imagem transmitida pelo aparelho de TV, o
qual está instalada na Policlínica Municipal, solicitou que no local seja
instalado antena de transmissão, a fim de solucionar o referido problema.
Reiterando as palavras do Vereador Ademar Guimarães do Prado, disse que
Rua José Caetano da Costa, assim como a praça do local, se encontram
abandonadas. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente iniciou a segunda
parte da sessão. Ordem do Dia: Pelo Sr. Presidente foi submetido em 3ª
(terceira) e última fase de discussão e votação, o Projeto de Lei nº 13/2021,

que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 776, de 14 de maio de 1974, que
dispõe sobre loteamento urbano, reponsabilidade do loteador, e dá outras
providências”. Usando a palavra Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva.
Parabenizando os demais Vereadores, comentou que o Projeto foi discutido
e analisado juntamente com os setores responsáveis da Prefeitura Municipal
e o Jurídico da casa, Sr. Rodrigo Braga. Disse que as obras anteriormente
construídas, foram realizadas sem o devido planejamento, mas, a partir das
novas normativas, os loteamentos serão construídos de forma a evitar
possíveis problemas. Citando os principais tópicos, ressaltou a implantação
dos bueiros inteligentes, o qual foi sugerido pelo ex Vereador Sr. Eleandro
de Souza Fraga, durante a legislatura passada. Fez uso da palavra Vereador
José Aparecido Siqueira Campos. Reiterando as palavras de seu antecessor,
ressaltou a importância do trabalho realizado em conjunto, em que os
Vereadores juntamente com o jurídico da casa, se esforçaram na elaboração
do Projeto. Disse que, como construtor, anseia que o Projeto possa mudar o
futuro de Paraisópolis. Que as obras anteriormente construídas, não poderão
ser alteradas, mas que as próximas construções serão padronizadas. Usando
a palavra, Vereador Ademar Guimarães do Prado. Reiterando as palavras do
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, comentou que os futuros Prefeitos,
assim como o atual, terão que se empenhar em fiscalizar as obras. Que
durantes anos, as construções foram edificadas sem fiscalização. Ressaltou
que para o Projeto ser cumprido, caberá ao executivo Municipal fiscalizar as
obras. Por fim, parabenizou os demais Vereadores. Fez uso da palavra
Vereador Antonio Felix Teixeira Neto. Complementando as palavras de seus
antecessores, disse que atualmente são favorecidos o loteador e o empresário,
sendo o Município prejudicado. Agradeceu aos Vereadores, o Jurídico da
Casa Sr. Rodrigo Braga e o Engenheiro da Prefeitura Municipal. Por fim,
manifestou seu anseio, que o projeto traga benefícios aos moradores e ao
Município. Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Comentou que

tem conhecimento de loteamentos que foram construídos irregularmente.
Citou a situação do morador da Vila São Luiz, o qual precisa fechar seu
terreno, porém, caso chova, irá inundar a casa do vizinho. Diante disso, disse
que irá solicitar que seja tomada as devidas providências, evitando
transtornos futuros. Comentou ainda, sobre a as vias do Município. Nesse
sentido, disse que a partir do Projeto, os problemas que o Município sofre
atualmente serão evitados. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em 3ª (terceira) e última fase de votação, o Projeto de Lei nº
13/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão e votação, a Emenda Modificativa
ao Projeto de Lei nº 15/2021, que: “Altera a redação do artigo 6º da Lei nº
2.618, de 20 de maio de 2019, e dá outras providências”. Não havendo
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, a Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 15/2021, tendo sido aprovado por 07 (sete)
votos. Diante disso, pelo Sr. Presidente foi submetido em 2ª (segunda) fase
de discussão e votação, o Projeto de Lei nº 15/2021, que: “Altera a redação
do artigo 6º da Lei nº 2.618, de 20 de maio de 2019, e dá outras
providências”. Usando a palavra Vereador Alfredo faria Lopes de Paiva.
Explanou que o projeto a ser votado, é referente a data do sorteio do IPTU
(Imposto Territorial Urbano) premiado. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em 2ª (segunda) fase de votação, o Projeto de Lei nº
15/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi
submetido em única fase de discussão e votação, o Requerimento nº 94/2021,
de autoria do Vereador José Aparecido Siqueira Campos. Tendo em vista
que o Executivo Municipal, por meio do OF. GAB. Nº 140/2021, datado em
03 de março de 2021, manifestou a intenção em absorver e assumir o trabalho
de monitoramento de câmeras de segurança de nossa Cidade, através de seu
próprio pessoal, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, nos termos
Regimentais, seja encaminhado o presente Requerimento ao Executivo

Municipal, solicitando as seguintes informações, conforme segue: Qual é o
prazo para que o serviço de monitoramento por câmeras, que se encontra
desabilitado, volte a operar sob a responsabilidade do Executivo Municipal?;
Há cronograma elaborado pelo Executivo Municipal para a retomada do
serviço de monitoramento por câmeras?; Caso afirmativo ao item anterior,
encaminhar cópia do referido cronograma ao Legislativo Municipal. Usando
a palavra o autor. Comentou que elaborou o requerimento, visto que, o
município está desprotegido. Que anteriormente a cidade estava protegida,
sendo assim, que o Executivo Municipal deve firmar compromisso,
informando a reinstalação das câmeras de monitoramento. Não havendo
mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 94/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 95/2021, de autoria do Vereador José Aparecido Siqueira
Campos, solicitando ao Executivo Municipal, que cuide de encaminhar a esta
Casa Legislativa informações e documentações atualizadas acerca do
cronograma de execução das unidades habitacionais do Loteamento Oliveiro
José de Carvalho. Fez uso da palavra o autor. Ressaltou que o requerimento
visa obter informações corretas, pois, há informações contraditórias quanto
as obras do referido loteamento. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 95/2021, tendo sido
aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única
fase de discussão e votação, o Requerimento nº 96/2021, de autoria do
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, solicitando Executivo
Municipal, informações e documentos acerca das obras realizadas na Praça
Tiradentes (Larguinho), conforme segue abaixo: Se a referida obra já se
encontra totalmente concluída; Caso negativo ao item anterior, informar o
que a Prefeitura Municipal pretende realizar na referida localização; Se está
incluído no cronograma de obras da Prefeitura Municipal o término da

referida praça; Caso afirmativo ao item acima, enviar cópia do cronograma
contendo suas previsões. Usando a palavra o autor. Disse que a obra
realizada não foi devidamente concluída. Fez uso da palavra Vereador José
Ildeu de Castro, comentando que o local ora mencionado, é o marco Zero do
Município. Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva, ao fazer uso da palavra,
agradeceu a elaboração do requerimento. Falou que a obra realizada,
aparenta não estar concluída. Diante disso, solicitou que a obra seja
concluída, a fim de melhorar o aspecto visual do local. Usando a palavra
Vereador Ademar Guimarães do Prado. Reiterou as palavras de seus
antecessores, comentou que as obra anteriormente iniciada, tinha o objetivo
de modificar o sentido do transito local, porém, o projeto até o momento não
foi implantado. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em
única fase de votação, o Requerimento nº 96/2021, tendo sido aprovado por
07 (sete) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão
e votação, o Requerimento nº 97/2021, de autoria do Vereador Fábio Lucas
Carlos, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes informações,
conforme segue: Se a Prefeitura Municipal está disponibilizando Kit de
Uniforme e EPI (equipamento de segurança individual) adequado aos
servidores que executam suas funções no Cemitério Público Municipal,
principalmente em dias de funeral; Caso negativo ao item acima, informar
o motivo por não fornecer os referidos equipamentos. Fez uso da palavra o
autor. Disse que os moradores ao acompanhar o sepultamento de seus entes,
relataram que no cemitério não estava disponível álcool gel para
higienização. Que os funcionários que realizavam o serviço, não estavam
utilizando equipamentos adequados. Que os equipamentos os quais faziam
uso, seriam disponibilizados pela funerária. Diante disso, ressaltou que é
dever da Prefeitura Municipal disponibilizar os EPI (equipamento de
segurança individual) adequados. Usando a palavra Vereador Ademar
Guimarães do Prado, parabenizou o autor. Relatou que ao presenciar o

sepultamento de um munícipe, verificou que as informações são verídicas.
Diante disso, solicitou ao Executivo Municipal, que tome as medidas
necessárias, pois o serviço realizado pelos funcionários, é de grande risco de
contaminação. Fez uso da palavra Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
parabenizando o autor. Comentou que anteriormente solicitou informações
referente a distribuição de EPIs. Que devido ao período que passou, a
licitação para aquisição dos equipamentos, já deve ter sido realizada.
Vereador José Aparecido Siqueira Campos, ao fazer uso da palavra,
parabenizou o autor. Disse ainda, que o mesmo por trabalhar no setor de
saúde, conhece os riscos de contaminação. Explanou que a prioridade dos
coveiros é o sepultamento das vítimas do Covid-19. Diante disso, ressaltou
a importância do fornecimento dos equipamentos adequados. Fez uso da
palavra Vereador José Ildeu de Castro. Falou sobre a falta de atenção aos
profissionais. Solicitou autorização do autor, para incluir no referido
requerimento, pedido de instalação de iluminação nos Cemitérios
municipais. Retomou a palavra o autor. Disse, que o Cemitério do Distrito
de Costas não possui iluminação. Porém, que já foi providenciado tal
benfeitoria. Comentou que devido a qualidade do solo, os profissionais estão
com dificuldade em abrir as covas. Nesse sentido, sugeriu que as valas
fossem abertas anteriormente, pois há urgência em sepultar as vítimas de
Covid-19. Retomou a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Reiterando as
palavras de seu antecessor, disse que é importante as valas estarem abertas,
pois os óbitos são imprevisíveis. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 97/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação, o Requerimento nº 98/2021, de autoria
do Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Diretor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, as seguintes informações: Se está
incluído no cronograma de obras da referida Autarquia, todos os trabalhos

que precisam ser executados em nosso Município, no período de maio a
dezembro do corrente ano; Caso afirmativo ao item anterior, encaminhar
cópia do cronograma contendo suas previsões; Cópia do Regimento Interno
da referida Autarquia. Usando a palavra o autor. Explanou que devido aos
questionamentos, solicitou as informações para que o cronograma de obras
seja acompanhado. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu
em única fase de votação, o Requerimento nº 98/2021, tendo sido aprovado
por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de
discussão e votação, o Requerimento nº 99/2021, de autoria do Vereador
Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal, informações
acerca do galpão que estava sendo utilizado pela empresa MN
Industrialização ME, localizado no Bairro José Verissimo e que atualmente
se encontra desocupado, conforme segue :Se a Prefeitura Municipal irá
conceder o uso do galpão para alguma empresa se instalar; Caso afirmativo
ao item anterior, informar o nome da possível empresa; Caso negativo,
informar se há possibilidade de a Prefeitura Municipal conceder o referido
galpão para a instalação das empresas Advansat ou Indústria Ribeiro e Filho
que atualmente estão utilizando um galpão particular na Rua Amador Luiz
da Silva; Qual a metragem referente ao galpão e se o tamanho do mesmo
seria compatível para atender as empresas citadas acima; Se o galpão se
encontra em boas condições de uso; Caso afirmativo ao item anterior,
informar se há possibilidade de transferir uma das empresas com o aluguel
mais alto para o galpão; Caso negativo, informar se há planejamento para
realizar reformas no local, contendo custo e previsões para início e término
destas obras. Fez uso da palavra o autor. Explanou que elaborou o
requerimento diante dos alugueis pagos pela Prefeitura Municipal. Disse
que, caso as empresas se instalem nos galpões da municipalidade, irá gerar
redução nos gastos de dinheiro público. Usando a palavra Vereador José
Aparecido Siqueira Campos. Parabenizando o autor, comentou que durante

o período de campanha eleitoral foi dito que haveria incentivo aos
empresários. Que as informações solicitadas, poderão ser apresentadas aos
empresários, a fim de que os mesmos se instalem no Município. Não
havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação,
o Requerimento nº 99/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo
Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 100/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes informações, conforme
segue abaixo: Se a Prefeitura Municipal recebeu resposta referente ao Ofício
T&E 01/2021 encaminhado a empresa Futura Tecnologia Indústria e
Comércio de Produtos Eletrônicos da Amazônia Ltda, lembrando que se
passou 30 (trinta) dias de seu encaminhamento; Caso afirmativo ao item
anterior, encaminhar cópia de documentos que contenham estas
informações; Caso negativo, informar se a Prefeitura irá notificar
judicialmente a referida empresa. Usando a palavra o autor. Comentou que
a concessão de uso do barracão venceu no ano de 2019 (dois mil e dezenove).
Que até o momento não conseguiram contato com o empresário. Diante da
extensão do barracão, o mesmo está apenas com dois funcionários. Diante
disso, falou que a empresa poderia ser realocada em outro local,
disponibilizando o barracão para empresa que gere mais empregos. Fez uso
da palavra Vereador José Aparecido Siqueira Campos, parabenizando ao
autor. Comparou a quantidade de requerimentos elaborados durante a
vigente legislatura com a legislatura próxima passada. Diante disso, disse ao
autor, para que o mesmo continue realizando seu trabalho, buscando
informações. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em
única fase de votação, o Requerimento nº 100/2021, tendo sido aprovado por
08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão
e votação, o Requerimento nº 101/2021, de autoria do Vereador Rômulo
Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal, que seja encaminhada a

esta Casa Legislativa, dentro do prazo Legal e Regimental, cópia do
cronograma de obras a serem realizadas no município de Paraisópolis, no
período de maio a dezembro do corrente ano. Fez uso da palavra o autor.
Explanou que a partir das informações, poderão acompanhar o cronograma
de obras. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única
fase de votação, o Requerimento nº 101/2021, tendo sido aprovado por 08
(oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão e
votação, o Requerimento nº 102/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria
Lopes de Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, a remessa a esta Casa
Legislativa, no prazo legal e regimental, das seguintes informações sobre a
atual situação de abandono do Imóvel do posto de gasolina desativado,
localizado na Rua Sete de Setembro, conhecido como posto da FORD: Se o
proprietário do referido imóvel já foi notificado e autuado por não realizar a
manutenção do local, tendo em vista que o imóvel está em estado precário
de conservação com muita sujeira e ninho de pombos; Caso afirmativo o
item anterior enviar cópia de toda a documentação pertinente; Se o imóvel
retro mencionado pode ser desativado e se há estudos nesse sentido por parte
do Executivo Municipal, para que no local possa ser construído algo benéfico
para a população. Usando a palavra o autor. Falou que o local não apresenta
segurança, sendo o mesmo um criadouro de pombos. Sugeriu ao Executivo
Municipal, que desaproprie o local, utilizando-o posteriormente, para a
construção de ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Bairro Alto da Glória
ou então, que no local seja construído a casa dos conselhos. Reiterando as
palavras de seu antecessor, Vereador Fábio Lucas Carlos. Disse que o local
está abandonado há anos, sendo um risco aos que por perto transitam. Fez
uso da palavra Vereador Antônio José da Silva, parabenizando o autor. Falou
que durante o mandato próximo passado, o proprietário estava disposto a
fazer investimento no local, mas, que ao procurar o Executivo Municipal, o
mesmo não o atendeu. Nesse sentido, disse que ao questionar o secretário do

Executivo Municipal, foi informado que o proprietário possui interesse em
retomar os serviços. Vereador Ademar Guimarães do Prado, ao fazer uso da
palavra, comentou que anos atrás, o proprietário do referido Posto de
Combustível, procurou os vereadores, solicitando a alteração da lei, para que
o mesmo pudesse reabrir o local. Ressaltou que ao informar o proprietário
que a lei não poderia ser alterada, o mesmo não mais solicitou a utilização
do local. Comentou que a Prefeitura Municipal já realizou a notificação,
informando os transtornos que o local está gerando aos moradores
circunvizinhos. Manifestou-se favorável a sugestão do Vereador Alfredo
Faria Lopes de Paiva, referente a construção de ESF. Comentou ainda, que
o executivo Municipal, deve tomar providências quanto as residências na
região central, as quais estão abandonadas gerando transtornos aos
moradores vizinhos. Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Disse
que os pombos transmitem doenças, as quais não possuem tratamento. Não
havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação,
o Requerimento nº 102/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo
Sr. Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 103/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, as seguintes cópias de
documentos que comprovem a DOAÇÃO ou DESAPROPRIAÇÃO da Rua
Josapaht de Pinho Ribeiro de Toledo, conhecida como “Rua Projetada B”,
tendo em vista que a criação da referida rua é da época da construção da
Rodoviária Nova na década de 70, quando todo complexo de ruas adjacentes
foram criadas. Fez uso da palavra o autor. Explanou que há possibilidade de
loteamento estar sendo construído, no local ora mencionado. Informou que
o Vereador José Aparecido Siqueira Campos, ao solicitar na Prefeitura
Municipal a documentação do local, a mesma não foi encontrada. Que diante
das

informações

solicitadas,

poderá

ser

verificado

as

possíveis

irregularidades das obras do loteamento. Usando a palavra Vereador José

Aparecido Siqueira Campos. Comentou que a partir das informações do
requerimento, poderá ser verificado se há irregularidades. Disse que a rua
existe no papel, porém, que não há doação do referido terreno. Não havendo
mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 103/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 104/2021, de autoria do Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva, solicitando ao Executivo Municipal, que a Prefeitura Municipal cuide
de enviar a esta Casa Legislativa, no prazo Legal e Regimental, cópia integral
dos documentos relativos ao processo de sindicância contra o servidor
responsável pela retirada de potes de água e ração das calçadas de nosso
Município, contendo a relação dos nomes de seus membros e prazo para a
abertura desta sindicância. Usando a palavra o autor. Comentou que após
realizar denúncia na rede social Facebook, a Prefeitura Municipal divulgou
nota informando a abertura de sindicância, quanto ao fato denunciado.
Ressaltou que a intenção não é prejudicar funcionário, e sim, que o ato seja
reparado. Fez uso da palavra Vereador Rômulo Lúcio Rosa. Manifestou-se
favorável ao requerimento. Porém, disse que não há necessidade de
sindicância, pois os fatos comprovam o ocorrido. Que o funcionário já possui
dois históricos negativos. Disse ainda, que o mesmo ocupa cargo
comissionado, sendo assim, que o Executivo Municipal deverá decidir se o
funcionário continua ou não executando os serviços. Retomou a palavra,
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Reiterando as palavras de seu
antecessor, disse que o funcionário comissionado responde diretamente ao
Executivo Municipal. Comentou, que a informação de abertura de
sindicância foi divulgada pela Prefeitura Municipal. Que diante disso, deseja
saber se será cumprido, ou se foi apenas uma maneira de acalmar as
discussões oriundas do ato do funcionário público. Não havendo mais
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o

Requerimento nº 104/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 105/2021, de autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa,
solicitando ao Executivo Municipal, que a Prefeitura Municipal cuide de
levantar em seus arquivos todos os alvarás que foram expedidos para a Área
Institucional referente a Rua João Cortês dos Santos na Quadra C, conforme
segue documento em anexo (alvará nº 92/2012), conforme segue: Cópia dos
alvarás que foram liberados para a referida Área Institucional; Se a atual
administração localizou demais documentos referentes a doação ou
concessão de área Institucional; Caso afirmativo ao item anterior, informar
a localização contendo cópia do alvará. Não havendo oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 105/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação, o Requerimento nº 106/2021, de
autoria do Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo
Municipal, informações referentes a resposta do Ofício nº 212/2021 (item 8),
onde a Prefeitura Municipal possui condições técnicas de controle no
monitoramento das Câmeras através do setor de TI, conforme segue abaixo:
Quantos servidores possui no referido setor?; Se a Prefeitura Municipal irá
manter a subvenção ao CONSEP ou vai utilizar esse repasse para o setor de
TI?; Quem vai realizar este monitoramento?; Há previsão para que o serviço
de monitoramento de câmeras de segurança pública volte a funcionar?; Se a
Prefeitura Municipal possui orçamento para aquisição de novas câmeras, ou
se será utilizado as anteriores; Caso Negativo ao item anterior, informar suas
previsões; As câmeras que serão retiradas das vias públicas, são modernas e
de alta tecnologia?; Se o Município de Paraisópolis já possui verba para a
aquisição de câmeras e quem será o responsável por esta aquisição, CONSEP
ou Prefeitura?. Fez uso da palavra o autor. Explanou que os questionamentos
são para complementar o requerimento elaborado pelo Vereador José

Aparecido Siqueira Campos. Usando a palavra Vereador José Aparecido
Siqueira Campos. Ressaltou que os requerimentos foram elaborados visando
o interesse do Município. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente
submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 106/2021, tendo sido
aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido em única
fase de discussão e votação, o Requerimento nº 107/2021, de autoria do
Vereador Rômulo Lúcio Rosa, solicitando ao Executivo Municipal,
informações referente a resposta do Ofício nº 55/2021, conforme segue
abaixo: Se já foi concluído pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
a elaboração do mapa de identificação das redes pluviais e de esgotamento
sanitário; Caso afirmativo ao item anterior, enviar cópia do referido mapa;
Caso Negativo, informar a previsão para a execução deste trabalho. Usando
a palavra o autor. Explanou que o requerimento foi elaborado de acordo com
a resposta anteriormente enviada. Fez uso da palavra Vereador José
Aparecido Siqueira Campos. Ressaltou a importância da elaboração de
requerimento solicitando informações. Não havendo mais oradores, o Sr.
Presidente submeteu em única fase de votação, o Requerimento nº 107/2021,
tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr. Presidente foi submetido
em única fase de discussão e votação, o Requerimento nº 108/2021, de
autoria do Vereador José Ildeu de Castro. Calcado no que se encontra
expresso nos artigos 36, XIII e 72, parágrafo único, alínea “e”, da Lei
Orgânica Municipal, bem como, no artigo 87, IX, do Regimento Interno,
sejam expedidas convocações ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE, Romeu Dutra Moraes, bem como ao Representante Legal
junto ao Município de Paraisópolis da Empresa THV Saneamento LTDA,
para comparecerem perante o Plenário desta Casa Legislativa, às 17h00
(dezessete horas) do dia 10 de maio de 2021, a fim de prestar esclarecimentos
acerca da execução do serviço de coleta de resíduos sólidos e reciclados no
perímetro urbano e rural do Município de Paraisópolis e transporte dos

resíduos Orgânicos e Rejeitos domiciliares e reciclados ao aterro licenciado.
Usando a palavra o autor. Comentou que a convocação, é para que os
mesmos possam se programar para comparecerem à Casa de leis. Fez uso da
palavra Vereador Ademar Guimarães do Prado. Sugeriu que fosse solicitado
a Prefeitura Municipal, os referidos contratos entre a autarquia e a prestadora
de serviço, para a elaboração de perguntas pertinentes. Solicitou ainda, que
os mesmos compareçam em dias alternados. Vereador José Aparecido
Siqueira Campos, ao fazer uso da palavra, agradeceu ao Sr. Presidente, pela
convocação dos mesmos. Comentou que anteriormente os mesmos foram
convidados, porém não compareceram. Que diante disso, os mesmos tiveram
que ser convocados. Usando a palavra Vereador Alfredo Faria Lopes de
Paiva. Comentou que durante o mandato do Sr. Wagner Ribeiro de Bairro,
os funcionários públicos foram proibidos de darem entrevistas aos jornais.
Diante disso, manifestou seu anseio que o mesmo não tenha ocorrido durante
o mandato vigente. Nesse sentido, falou que a convocação foi realizada de
forma regimental. Por fim, parabenizou o autor. Fez uso da palavra Vereador
Rômulo Lúcio Rosa, parabenizando o autor. Comentou que foi realizado
convite, mas que os mesmos não compareceram. Diante disso, falou que seja
solicitado a presença dos mesmo por meio de convocação. Não havendo mais
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 108/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, o
Requerimento nº 109/2021, de autoria do Vereador José Ildeu de Castro.
Calcado no que se encontra expresso nos artigos 36, XIII e 72, parágrafo
único, alínea “e”, da Lei Orgânica Municipal, bem como, no artigo 87, IX,
do Regimento Interno, seja expedida convocação a Diretora Municipal de
Saúde, Josy Maria Cabral Ribeiro, para comparecer perante o Plenário desta
Casa Legislativa, às 17h00 (dezessete horas) do dia 17 de maio de 2021, a
fim de prestar esclarecimentos acerca das ações adotadas pelo Departamento

Municipal de Saúde ao longo dos últimos quatro meses, sobretudo, àquelas
que dizem respeito ao enfrentamento da Pandemia do COVID-19. Fez uso
da palavra o autor. Ressaltou que a convocação, é para que os mesmos
possam se programar para comparecerem à Casa de leis. Não havendo mais
oradores, o Sr. Presidente submeteu em única fase de votação, o
Requerimento nº 109/2021, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Pelo Sr.
Presidente foi submetido em única fase de discussão e votação, a Moção de
Congratulações nº 03/2021, de autoria do Vereador Antonio Felix Teixeira
Neto, solicitando que seja consignada na Ata de nossos trabalhos uma
Moção de Congratulação, pelos 50 (cinquenta) anos de criação da
Biblioteca Pública Municipal “José Asdrúbal de Almeida”, fundada em 03
de maio de 1.971. Usando a palavra o autor. Comentou, que atualmente o
responsável pela Biblioteca Municipal é o Sr. Antônio Benedito Andrade
Almeida. Saudou lembranças a Sr. Tereza Almeida, que por muitos anos
cuidou da Biblioteca Municipal. Solicitou aos demais Vereadores, que
incentivem a cultura. Por fim, realizou a leitura do texto de autoria do Sr.
Roberto Wagner de Almeida, escritor Paraisópolense. Fez uso da palavra
Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Comentou que no ano próximo
passado, elaborou Moção Congratulações para Sr. Roberto Wagner de
Almeida. Parabenizando o autor, disse que a Biblioteca é a identidade de
uma cidade, pois, se reconhece a cultura de um Município pela quantidade
de livros em sua Biblioteca. Que diante das tecnologias é importante que seja
cuidado e utilizado local ora mencionado. Usando a palavra Vereador
Antônio José da Silva, parabenizou o autor. Estendeu seus votos a Biblioteca
Municipal, por seu aniversário de fundação, assim como ao Sr. Antônio
Benedito Andrade Almeida, o qual se dedica aos cuidados do local.
Manifestando sua satisfação pela Biblioteca municipal estar atualmente
instalada na zona central da cidade, comentou que no início, fora instalada
em porão, em que a mesma era administrada pelo Sr. Antônio. Fez uso da

palavra Vereador Ademar Guimarães do Prado. Disse que o Sr. Antônio
Benedito Andrade Almeida é participativo da vida política do Município. O
qual presta um grande trabalho na Biblioteca Municipal. Finalizou
parabenizando o autor. Vereador Fábio Lucas Carlos, ao usar a palavra,
realizou a leitura do histórico simplificado elaborado pelo Sr. Antônio
Benedito Andrade Almeida, referente a criação da Biblioteca Municipal.
Usando a palavra Vereador José Ildeu de Castro. Comentou que pôde
conhecer muitos dos nomes citados no histórico da Biblioteca. Que como
jornalista, sabe a falta que faz a cultura. Manifestou satisfação pela
Biblioteca Municipal estar aos cuidados do Sr. Antônio Benedito Andrade
Almeida. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente submeteu em única
fase de votação, a Moção de Congratulações nº 03/2021, 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 Antônio José da
Silva. Agradeceu ao Executivo Municipal, pelo atendimento a solicitação da
instalação de academia ao ar livre, no Bairro Ribeirão Vermelho. Estendeu
seu agradecimento ao Deputado Tito Torres, que a partir de solicitação da ex
Vereadora Ana Paula Carvalho, durante a legislatura passada, destinou a
referida academia, assim como recursos ao Município. Comentou que
durante o corrente ano, o Deputado ora mencionado, encaminhou recursos
para aquisição de veículo para APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), assim como recursos financeiros ao Asilo São Vicente de
Paulo. Fez uso da palavra Vereador Antonio Felix Teixeira Neto. Informou
que durante a vigente semana será realizada a campanha de vacinação contra
o covid-19. Nesse sentido, solicitou aos munícipes, que ao se vacinar, que se
possível, contribuam com alimentos não perecíveis. Informou ainda, sobre a
campanha de doação de sangue ao Hemocentro de Pouso Alegre, que caso
algum munícipe tenha intenção de colaborar, que procure o Sr. Fábio Pinto.
Usando a palavra Vereador Alfredo Faria Lopes de Paiva. Convidou os

demais Vereadores, para juntos participarem da campanha de doação de
sangue. Por fim, convocou os Vereadores para a reunião de Comissão.
Vereador Ademar Guimarães do Prado, fazendo uso da palavra, comentou
sobre as solicitações da instalação de Zona Azul no Município. Falou, que
durante a presente sessão, foi solicitado a instalação de iluminação pública
nas proximidades da “Oficina do Moura”. Ressaltou que já foi solicitado ao
Executivo Municipal, a instalação de iluminação pública, na praça próxima
do Posto de Saúde do Bairro Residencial Paraíso. Diante disso, agradeceu
aos munícipes que assinaram o baixo assinado, referente a solicitação de
instalação de academia ao ar livre do bairro acima citado. Usando a palavra
Vereador Rômulo Lúcio Rosa. Comentou os valores repassados através de
subvenções, as entidades Municipais durante os anos anteriores. Nesse
sentido, disse que irá elaborar requerimentos as entidades, solicitando
informações sobre os valores repassados. Diante disso, falou que poderá ser
verificado o que ocorreu com as subvenções destinadas ao CONSEP
(Conselho de Segurança Pública Municipal). Comentou resposta encaminha
referente as manutenções das Escolas Municipais. Que a partir das
informações, irá elaborar requerimento, a fim de solicitar o plano de obras
do corrente ano, para que as mesmas possam ser acompanhadas. Falou sobre
a obra da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Que estará
acompanhando e verificando as etapas a serem concluídas. Realizou
indicação verbal, solicitando manutenção na iluminação pública na Avenida
João 23(vinte e três). Por fim, disse que irá verificar com o Jurídico da casa,
quanto a elaboração de Moção Póstuma ao Sr. Amílcar de Castro. Fez uso
da palavra Vereador José Ildeu de Castro. Comentou a precariedade de
iluminação pública dos bairros afastados da zona central. Por fim, disse que
recebeu fotos dos moradores do Bairro Ribeirão Vermelho e Serra dos
Coxos, as quais registram as péssimas condições das estradas dos referidos
Bairros. Não havendo mais oradores, Sr. Presidente convocou os demais

Vereadores, para a próxima Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 10 (dez)
de maio, 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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