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 1 
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 2 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - ESTADO DE MINAS GERAIS 3 

EM 04/09/2021 4 

Às 19h00min do dia 04 (Quatro) de Outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo Presidente 5 
da República o Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro, Governador do Estado de Minas Gerais o Exmo. Sr. 6 
Romeu Zema Neto e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Héber Hamilton Quintella, os vereadores reuniram-7 
se no Plenário Vereadora Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé, sito à Avenida 8 
Doutor João Carlos, 90 – Centro, nesta cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, sob a Presidência 9 
do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS.I-) ABERTURA E REGISTRO DE PRESENÇA: O 10 
PRESIDENTE desejou uma boa noite a todos. Disse que, havendo número legal de Edis, declarava 11 
abertos os trabalhos do dia. Estavam presentes os vereadores: Ademir Justino de Moraes, Danilo Martins 12 
de Oliveira, Éverson Donizetti Inocêncio Alves, Gustavo Vinícius de Paula, João Fernando de Souza, 13 
Leonardo Donizetti de Moraes, Luiz Smargiassi Filho, Marcelo de Araújo Cunha, Marco Aurélio Sarrassini, 14 
Maria José Cyrino Marcelino, Paulo Rogério Leite Ribeiro e Wilson Ruiz de Oliveira. I-) EXPEDIENTE:1-15 
) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS: Não houve. 2-) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não 16 
houve. 3-) INDICAÇÕES:  INDICAÇÃO Nº 261/2021, de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS 17 
SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de instalação de redutores de velocidade 18 
e de sinalização adequada na estrada situada no Bairro denominado Cardosos, na zona rural de 19 
Guaxupé/MG”. INDICAÇÃO Nº 262/2021, de autoria da vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO, 20 
que dispõe sobre “Que seja analisada, junto às Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Meio 21 
Ambiente e de Cultura, Esporte e Turismo, a viabilidade de ser feita uma FEIRA DE ARTESANATO 22 
SEMANAL em Guaxupé”. INDICAÇÃO Nº 263/2021, de autoria de todos os vereadores, que dispõe 23 
sobre “Que seja analisada a possibilidade do Executivo elaborar um Projeto de Lei isentando todas as 24 
associações e entidades municipais que não possuem fins lucrativos de todos tributos municipais”. 25 
INDICAÇÃO Nº 264/2021, de autoria do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre 26 
“Que seja utilizado parte dos R$5 milhões destinados pelo Governo do Estado, referente ao acordo com 27 
a Vale, para expansão do Polo da Moda – Parque Industrial, para a atração e instalação de novas 28 
empresas no município, visando a geração de empregos e renda”. INDICAÇÃO Nº 265/2021, de autoria 29 
do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja ofertado e disponibilizado 30 
o prédio da antiga cadeia para a FAOP – Fundação de Arte de Ouro Preto para a instalação de uma 31 
Unidade de Ensino em Guaxupé”. INDICAÇÃO Nº 266/2021, de autoria do vereador PAULO ROGÉRIO 32 
LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja disponibilizado junto à EMURB, no Cemitério Parque Alto 33 
da Colina, tendas bem como todos os acessórios necessários a serem utilizados em cemitério parque 34 
para sepultamentos”. 4-) MOÇÕES:  Não houve. 5-) REQUERIMENTOS: Não houve. III) PEQUENO 35 
EXPEDIENTE: Não houve. 1-) USO DA TRIBUNA A CONVITE DO PRESIDENTE OU COMISSÃO: Não 36 
houve. 2-) USO DA TRIBUNA PELOS LÍDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES OU VEREADORES: 37 
Com a palavra a vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Relatou que a lei que regula o 38 
transporte de passageiros por aplicativo (Lei 2820 de fevereiro de 2021) possuí alguns pontos que 39 
necessitam de revisão e correção, com o intuito de adequar a lei municipal a lei federal. Explanou sobre 40 
a Feira de Artesanatos, que carece de uma definição de local e de um dia fixo para que o evento ocorra 41 
de forma semanal. Dissertou sobre o tema “Outubro Rosa”, enfatizando sobre a necessidade de que as 42 
mulheres fiquem atentas a qualquer alteração que possa indicar o desenvolvimento da doença e sobre a 43 
importância de cuidar de si mesma. Além disso, falou sobre as visitas feitas pela Comissão de  Educação 44 
às escolas que retornaram com as aulas presenciais e pediu que a paralisação das aulas no período de 45 
11 de outubro ao dia 15 de outubro - em virtude do “dia das crianças” - fosse repensada. Encerrou. IV-) 46 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador LUIZ SMARGIASSI FILHO. Demonstrou sua 47 
insatisfação com os “ataques” que os vereadores vêm sofrendo pelo aumento da taxa de esgoto, haja 48 
vista, que não possuem culpa por tal aumento e que estão tentando achar uma solução e que tem muito 49 
zelo pelas suas amizades e pela população. Direcionou seu discurso à Secretária de Saúde e aos médicos 50 
para que voltem a realizar as cirurgias eletivas. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS 51 
SILVEIRA DE PAULA. Direcionou o seu discurso ao poder executivo, com o intento de solicitar que a 52 
limpeza dos rios seja feita o mais rápido possível, considerando o advento da época de chuvas. Encerrou. 53 
Com a palavra o vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA. Explanou sobre as reformas que tem sido 54 
realizadas nas calçadas do município, com o intuito de parabenizar os responsáveis pela gestão de tais 55 
manutenções e o executivo. Além disso, parabenizou as forças de segurança pública pelos serviços 56 
prestados no dia 01/10/2021, ao combater os estragos causados pela tempestade que atingiu o município. 57 
Encerrou. Com a palavra o vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. Explanou sobre a lei 58 
2820/20, que possui alguns pontos que necessitam de revisão e adequação à lei federal, agradeceu ao 59 
Dr. Luiz Henrique pela disposição em ajudar na análise de tal lei e solicitou que os demais vereadores 60 
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olhassem a referida lei. Solicitou, também, que um ofício  fosse encaminhado à prefeitura de Guaxupé, 61 
solicitando a instalação de caçambas nas zonas rurais do município, principalmente na zona rural 62 
Pinheiros, com o propósito de diminuir o acumulo de entulho nas margens da estrada e dos rios. Falou 63 
sobre a tempestade que atingiu a cidade no dia 01/10/2021, que além de causar vários estragos, vitimou 64 
um senhor de 73 anos. Direcionou a sua fala à família da vítima a fim de prestar suas condolências. 65 
Encerrou. ORDEM DO DIA: 1-) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 01-) PROJETO DE LEI 66 
COMPLEMENTAR Nº 01/2021 que dispõe sobre “ALTERA LEI Nº 004, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, 67 
QUE VERSA SOBRE O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL”. Em 1ª DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI 68 
COMPLEMENTAR Nº 01/2021: Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Explicou 69 
que se trata de um projeto em fase de adequação as disposições da Lei Federal e que, portanto, apresenta 70 
pontos que necessitam de revisão. Demostrou ser favorável a aprovação da lei, contudo deseja que o 71 
projeto não seja apreciado em segundo turno antes que seja realizado um estudo detalhado. Encerrou. 72 
Em 1ª VOTAÇÃO do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2021: foi aprovado por unanimidade. 73 
02-) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: A-) MATÉRIA DO EXECUTIVO:  01-)PROJETO DE LEI DO 74 
EXECUTIVO N°35/2021 que dispõe sobre “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 75 
NA AUTARQUIA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE GUAXUPÉ “EMURB GUAXUPÉ” E 76 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAIS”. Em 2ª DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 35/21.: 77 
Com a palavra a Vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Narrou que conversou com alguns 78 
feirantes sobre o banheiro que está sendo construído e que além de explicar como tudo funcionará, tirou 79 
algumas dúvidas que esses apresentaram. Expôs seu pensamento em relação a construção dos 80 
sanitários, que deve ser agilizada e parabenizou o poder executivo pela iniciativa de diminuir as 81 
proporções da obra com o intuito de instalar um ponto da Guarda Municipal e um ponto da Emurb. 82 
Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Demonstrou-se 83 
desgostoso com o elevado custo da construção, haja vista que, ao analisar a planilha de custos da 84 
construção, constatou a existência materiais com custos mais elevados que o normal. Destacou, ainda a 85 
importância de agilização da obra, para que ao menos a população possa utilizar a construção e tentar 86 
recuperar, ao menos um pouco o impacto que o elevado custo da construção causou. Explanou, ainda, 87 
que apesar da redução do custo de alguns materiais de construção, o custo total ainda se mantém 88 
desproporcional. Encerrou. Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Explanou que a 89 
construção pode atingir o valor de R$ 300.000,00, o que é um custo demasiado alto. Convidou a 90 
população para sugerir empresas idôneas que participarcem da licitação da construção, a fim de se fazer 91 
um comparativo. Reafirmou que a construção deve ser conclusa para que não se torne um “Elefante 92 
Branco”. Encerrou. Em 2ª VOTAÇÃO AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 35/2021: foi aprovado 93 
por unanimidade. B-) MATÉRIA DO LEGISLATIVO: 1) PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 36/2021 94 
que dispõe sobre “A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NAS 95 
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria do vereador Danilo 96 
Martins de Oliveira. Em 2ª DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N°36/2021. Com a 97 
palavra o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Solicitou o apoio dos demais vereadores para a 98 
aprovação do Projeto de Lei, levando em conta que a medida visa trazer mais segurança para os 99 
discentes, docentes e demais servidores do local. Reforçou que tal projeto já havia sido inserido no 100 
programa de diretrizes orçamentárias. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS 101 
SILVEIRA DE PAULA. Demonstrou o seu apoio ao projeto e parabenizou o vereador Danilo por ter 102 
proposto tal projeto. Encerrou. Em 2ª VOTAÇÃO o PROJETO DE  LEI DO LEGISLATIVO N° 36/21 foi 103 
aprovado por unanimidade. VI) TRIBUNA POPULAR. O cidadão  MOZART FARIA para tratar do assunto: 104 
SANEAMENTO BÁSICO, ETE, TARIFAS DE ESGOTO, AUTARQUIA MUNICIPAL E OUTROS. O 105 
Presidente da sessão solicitou que o vereador ÉVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO ALVES 106 
acompanhasse o cidadão até a tribuna. Com a palavra o senhor MOZART FARIA. Agradeceu pela 107 
oportunidade que lhe foi concedida. Com o intuito de orientar os ouvintes, apresentou um resumo sobre 108 
as ações que envolvem os serviços de abastecimento e saneamento da cidade. Dissertou que os 109 
problemas envolvendo a Copasa se alastram por anos, que por muitas vezes a resolução destes era 110 
deixada para o próximo governo. Explanou que os relatórios apresentados a respeito da construção da 111 
ETE apresentam várias irregularidades, como falta de licitação, superfaturamento e armazenamento 112 
indevido de materiais. Solicitou que providências sejam tomadas acerca do aumento da tarifação e sobre 113 
a prestação de serviços, considerando que o povo guaxupeano vem sofrendo com as mudanças 114 
realizadas. Agradeceu pela atenção. Encerrou. O Presidente agradeceu ao cidadão pelo discurso. 115 
ENCERRADA A SESSÃO. Nada mais havendo a se tratar na Ordem do Dia, o Presidente declarou 116 
encerrados os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária do dia 04/10/2021. Para constar, lavrou-se esta ata que, 117 
após lida, votada e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Eu, Benedito Resende Neto, Diretor 118 
do Departamento de Assuntos Legislativo desta Casa de Leis, (________________________) a 119 
subscrevi e assino. 120 
 121 
 122 
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