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 1 
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 2 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - ESTADO DE MINAS GERAIS 3 

EM 25/10/2021 4 

Às 19h00min do dia 26 (vinte e seis) de Outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo 5 
Presidente da República o Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro, Governador do Estado de Minas Gerais o 6 
Exmo. Sr. Romeu Zema Neto e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Héber Hamilton Quintella, os vereadores 7 
reuniram-se no Plenário Vereadora Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé, sito 8 
à Avenida Doutor João Carlos, 90 – Centro, nesta cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, sob a 9 
Presidência do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS.I-) ABERTURA E REGISTRO DE 10 
PRESENÇA: O PRESIDENTE desejou uma boa noite a todos. Disse que, havendo número legal de Edis, 11 
declarava abertos os trabalhos do dia. Estavam presentes os vereadores: Ademir Justino de Moraes, 12 
Danilo Martins de Oliveira, Éverson Donizetti Inocêncio Alves, Gustavo Vinícius de Paula, João Fernando 13 
de Souza, Leonardo Donizetti de Moraes, Luiz Smargiassi Filho, Marcelo de Araújo Cunha, Marco Aurélio 14 
Sarrassini, Maria José Cyrino Marcelino, Paulo Rogério Leite Ribeiro e Wilson Ruiz de Oliveira. I-) 15 
EXPEDIENTE:1-) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS: O presidente colocou em discussão e votação 16 
a ata da 15ª Sessão Legislativa Ordinária, do dia 27 de setembro de 2021, em que não houve discussão 17 
e a ata fora aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em votação e discussão a ata da 16ª Sessão 18 
Legislativa Ordinária, do dia 04 de outubro de 2021, em que não houve discussão e a ata fora aprovada 19 
por unanimidade. . 2-) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não houve. 3-) INDICAÇÕES: 20 
INDICAÇÃO Nº 267/2021, de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe 21 
sobre, “Que seja analisada a possibilidade de manutenção do disjuntor de energia da quadra de futsal 22 
que se situada na praça do bairro Nova Guaxupé, uma vez que o disjuntor é responsável por manter a 23 
iluminação no local”. INDICAÇÃO Nº 268/2021, de autoria do vereador LEONARDO DONIZETTI DE 24 
MORAES, que dispõe sobre, “Que seja analisada a possibilidade de implementação de batedores que 25 
acompanhem as máquinas públicas, de modo a realizar a sinalização de alerta sobre o tráfego das 26 
máquinas em vias públicas, com o intuito de evitar acidentes”. INDICAÇÃO Nº 269/2021, de autoria do 27 
vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre, “Que seja analisada a possibilidade do 28 
encaminhamento de informações a respeito de ações e/ou planejamentos a respeito do barranco 29 
localizado na Rua Alcides Baldini, uma vez que estamos prestes à temporada de chuvas e há anos o 30 
problema se repete naquele local, inclusive com enorme risco àqueles que ali transitam, bem como os 31 
andarilhos que abrigam nas imediações”.INDICAÇÃO Nº 270/2021, de autoria do vereador JOÃO 32 
FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre, “Que seja analisada a possibilidade de construção de novas 33 
saídas de água de chuva (Boca de Lobo) na Rua Jesuína Ferraz Ribeiro em sua descida e, caso 34 
necessário, na Rua Abud Farah, próximo do número 265 no bairro Aroeira.  INDICAÇÃO Nº 271/2021, 35 
de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a 36 
possibilidade de manutenção do gradil, além de realizar a limpeza do bueiro situado na Rua Dr Jeremias 37 
Zerbine, Bairro Taboão, bem em frente a Capela de Nossa Senhora das Graças”. INDICAÇÃO Nº 38 
272/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre, “Que seja analisada 39 
a possibilidade de viabilidade de poda das árvores na Praça dos Estudantes, localizada na Rua Prefeito 40 
Antônio Costa Monteiro, Centro de Guaxupé/MG”. INDICAÇÃO Nº 273/2021, de autoria do vereador 41 
DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que sejam instaladas caçamba de lixo na 42 
entrada da Fazenda São Joaquim, na zona rural de Guaxupé”. INDICAÇÃO Nº 274/2021, de autoria do 43 
vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre, “Que seja analisada a possibilidade de ser 44 
concedida a reivindicação de pagamento de insalubridade para os FARMACÊUTICOS BIOQUÍMICOS 45 
que trabalham na farmácia Central e na Farmácia de Minas, expostos ao COVID-19”. INDICAÇÃO Nº 46 
275/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada 47 
a possibilidade de instalação de banheiros químicos nas Avenidas Conde Ribeiro do Valle e Dona 48 
Floriana”. INDICAÇÃO Nº 276/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe 49 
sobre “Que sejam tomadas as devidas providências em REGIME DE URGÊNCIA com relação à Rua 50 
Padre Oliveira Rolim e demais ruas do Bairro Parque da Figueira, em relação ao alagamento da 51 
mencionada rua em tempos chuvosos”. INDICAÇÃO Nº 277/2021, de autoria do vereador DONIZETTI 52 
LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade do pagamento das horas 53 
extraordinárias trabalhadas aos servidores municipais que ocupam o cargo de Vigilante Patrimonial que 54 
ultrapassam a carga horária de 40 horas semanais e também a possibilidade de elaboração de plano de 55 
carreira aos mencionados servidores”. INDICAÇÃO Nº 278/2021, de autoria do vereador JOÃO 56 
FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a viabilidade de PRORROGAÇÃO do 57 
vencimento dos carnês de IPTU e do ISSQN e da TAXA de FISCALIZAÇÃO de LOCALIZAÇÃO 58 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO que vencerão no ano de 2022 respectivamente, para o SEGUNDO 59 
SEMESTRE de 2022”. INDICAÇÃO Nº 279/2021, de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS 60 
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SANTOS, que dispõe sobre “Que seja feita a retirada do tronco de árvore, já cortada, presente na Rua 61 
Horácio Ferreira Lopes, bem como seja realocada a lixeira que está em frente à faixa de pedestres. Além 62 
disso, solicita que seja viabilizada a instalação de uma rampa de acessibilidade na referida via, em frente 63 
a entrada do CRAS, nas proximidades da Igreja da Maria Cardosa”. INDICAÇÃO Nº 280/2021, de autoria 64 
do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que sejam adotadas medidas de 65 
prevenção de alagamentos, como limpeza de calha e desentupimento de bueiros nas áreas próximas ao 66 
córrego dos Machados e rio Guaxupé”. INDICAÇÃO Nº 281/2021, de autoria do vereador PAULO 67 
ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que sejam instaladas lixeiras nas principais minas d’água 68 
existentes na zona urbana e de uso comum da população (Horto, bairro Catetos, Escola Caic), bem como 69 
feita a manutenção das mesmas”. INDICAÇÃO Nº 282/2021, de autoria do vereador PAULO ROGÉRIO 70 
LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja feita a reforma do piso nas calçadas existentes na Praça da 71 
Saudade”. 4-) MOÇÕES:  PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 072/2021 do vereador DONIZETTI LUCIANO 72 
DOS SANTOS, que dispõe sobre “CONCEDE MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA DA SENHORA NAIR 73 
ABRÃO SALOMÃO”. PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 073/2021 dos vereadores JOÃO FERNANDO DE 74 
SOUZA, DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS E WILSON RUIZ DE OLIVEIRA, que dispõe sobre 75 
“CONCEDE MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA DE VALTER BARONE”. 5-) REQUERIMENTOS: Não 76 
houve. III) PEQUENO EXPEDIENTE: 1-) USO DA TRIBUNA A CONVITE DO PRESIDENTE OU 77 
COMISSÃO: O presidente convidou para fazer o uso da Tribuna o professor doutor Matheus Camargo 78 
Pereira do IFSUL de Minas, conduzido até a Tribuna pelo vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro. O 79 
convidado iniciou cumprimentando todos os presentes e fez uma exposição sobre a PEC n. 32, chamada 80 
de “Reforma Administrativa”, falando a respeito da importância do servidor público, da quantidade de 81 
servidores públicos no Brasil, da remuneração dos servidores e da estabilidade. A seguir, passou a falar 82 
especificamente do texto da PEC, iniciando pelo art. 37-A, a possibilidade de redução da jornada de 83 
servidores e a contratação temporária de servidores. Ao encerrar, pede que os vereadores permaneçam 84 
atentos à tramitação da PEC. 2-) USO DA TRIBUNA PELOS LÍDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES 85 
OU VEREADORES: Com a palavra a vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Iniciou 86 
cumprimentando a todos e expondo a respeito da campanha de conscientização e prevenção ao câncer 87 
de mama, realizada no mês de outubro. A seguir, expôs o relatório da Comissão de Educação e Cultura 88 
elaborado através de visitas técnicas em escolas presentes no município. Falou a respeito da plataforma 89 
digital (AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem) em que são disponibilizadas as atividades aos alunos 90 
da rede pública municipal, relatou problemas de acesso à plataforma. E apresentou alguns problemas 91 
nos protocolos de funcionamento: alternância semanal das aulas na rede municipal e prejuízo educacional 92 
aos discentes, precariedade na oferta de aulas remotas, falta de webcams e internet cabeada, falta de 93 
preparo das escolas para atender o novo contexto pandêmico. Em seguida, apresentou as possíveis 94 
soluções e aspectos a serem observados no retorno das atividades; relatou, também, as condições 95 
estruturais das escolas e apontou as melhorias necessárias como a instalação de internet cabeada, 96 
pintura das paredes, reparos nos telhados, salas pouco espaçosas. Falou, ainda, do. Falou, ainda, a 97 
respeito do CEMAE, demonstrando insatisfação com a infraestrutura do local e com a ausência de uma 98 
profissional de fonoaudiologia. Concluiu a apresentação do relatório e demonstrou sua preocupação o 99 
retorno das atividades escolares presenciais e cobrou a preparação das escolas para atender as normas 100 
sanitárias; encerrou falando a respeito da discrepância entre o retorno das atividades na rede privada e 101 
na rede pública. Encerrou. IV-) GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador PAULO ROGÉRIO 102 
LEITE RIBEIRO. Iniciou demonstrando satisfação com o fato de que Guaxupé teve uma proposta 103 
aprovada no Parlamento Jovem no encontro regional e parabenizou todos os participantes. Em seguida, 104 
reiterou a realização da Audiência Pública com moradores do Residencial Vale Verde no dia 03 (três) de 105 
novembro de 2021. A seguir, alertou a respeito da tramitação da lei orçamentária na Casa. Por fim, relatou 106 
que foi procurado por um munícipe de 72 (setenta e dois) anos de idade que reclamou do atendimento 107 
em um posto de saúde e da longa espera na fila pelo atendimento. Encerrou. Com a palavra o vereador 108 
LUIZ SMARGIASSI FILHO. Iniciou agradecendo por ter sido vacinado com a 3ª (terceira) dose da vacina 109 
contra o coronavírus e parabenizou ao SUS e, demonstrou sua insatisfação com o funcionamento do 110 
sistema de saúde na cidade por conta da demora na realização de consultas e exames. Expôs, também 111 
sua indignação com o descaso dos responsáveis com os animais de rua. Encerrou. Com a palavra a 112 
vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Alertou a respeito da fiscalização da implementação do 113 
projeto “Mãos Dadas” aprovado nesta Casa e a respeito do retorno das atividades presenciais das 114 
escolas. Encerrou. Com a palavra o vereador MARCO AURÉLIO SARRASSINI. Iniciou falando sobre o 115 
programa “Juro Zero” e a adesão das empresas guaxupeanas ao projeto. Apontou que uma porcentagem 116 
baixa das empresas cadastradas foi contemplada com os recursos. Encerrou. Com a palavra o vereador 117 
MARCELO DE ARAÚJO DA CUNHA. Falou também a respeito do programa “Juro Zero” e apontou que 118 
algumas empresas não são contempladas, porque não tiveram movimentação financeira no último ano. 119 
Parabenizou a Escola do Legislativo pelas últimas atividades e sugeriu que a escola faça uma sabatina 120 
com os vereadores para que os alunos os conheçam. Falou também a respeito da ampliação do horário 121 
de saída das creches. Em seguida, expôs que em algumas creches não há bebedouro e pediu atenção 122 
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nestas situações. Reiterou um pedido de resposta sobre as obras da Esportiva, do CIEG e da FEPASA. 123 
Falou, ainda, com relação ao orçamento, requereu a realização de uma reunião para alinhas as intenções 124 
dos vereadores a respeito do orçamento. Por fim, agradeceu os repasses feitos à saúde e o convênio 125 
firmado pelo Município em Divinolândia. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS 126 
SILVEIRA DE PAULA. Reiterou a importância dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura e 127 
parabenizou a comissão. Afirmou que os vereadores devem agir no sentido de cobrar pela educação no 128 
Município. Falou também a respeito do projeto “Mãos Dadas” e cobrou a apresentação de um projeto da 129 
implementação. Reafirmou a importância em fiscalizar obras em andamento no município. Com relação 130 
à saúde, apontou que ainda há filas pelos serviços de saúde. Requereu, ainda, que os servidores dos 131 
postos de saúde produzam um pouco a mais. Encerrou. O vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA 132 
dispensou a palavra. Com a palavra o vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. Reiterou a 133 
importância da campanha de prevenção do câncer de mamas (‘Outubro Rosa’) e também do Novembro 134 
Azul. Destacou também, a atuação dos empresários Abdo Salomão e Emil Salomão e do Life Medical 135 
Center. Agradeceu ao Deputado Antônio Carlos Arantes. Lamentou a ausência de um representante do 136 
Poder Executivo Municipal na inauguração do empreendimento Life Medical Center. Encerrou. O 137 
presidente requereu a elaboração da Moção de Aplauso aos empresários citados. Com a palavra o 138 
vereador ÉVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO ALVES. Agradeceu aos membros da Associação Novo 139 
Horizonte pela realização do “aulão” de prevenção ao câncer de mama. Falou também da ausência dos 140 
serviços dos Correios e da TUGA no bairro Vale Verde. Falou da necessidade de construção de uma 141 
academia ao ar livre na Praça da Bandeira. Encerrou. ORDEM DO DIA: 1-) PROJETO DE LEI 142 
COMPLEMENTAR: 01-) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2021 que dispõe sobre “ALTERA 143 
LEI COMPLEMENTAR Nº 004, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, QUE VERSA SOBRE O CÓDIGO 144 
SANITÁRIO MUNICIPAL”. Em 2ª DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2021: 145 
Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Afirmou que há detalhes a serem analisados 146 
e requereu que o projeto fosse retirado de pauta, pedindo vistas. Exemplificou que as taxas previstas na 147 
lei sofrerão alterações. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. 148 
Reiterou a importância de rever os valores estabelecidos na lei, haja vista que as taxas serão dobradas. 149 
Encerrou. O presidente, DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS acatou o pedido de vistas do projeto para 150 
a elaboração de emendas. 02-) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: A-) MATÉRIA DO EXECUTIVO:  01-) 151 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 40/2021 que dispõe sobre “AUTORIZA O EXECUTIVO 152 
MUNICIPAL A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA 153 
REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em 1ª 154 
DISCUSSÃO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 40/2021, com a palavra o vereador LUIZ 155 
SMARGIASSI FILHO. Falou da importância em agilizar a realização de exames e outros procedimentos 156 
de saúde. Reiterou a importância da discussão do orçamento para priorizar a saúde e a educação. 157 
Encerrou. Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Reafirmou que solicita há tempo 158 
a adesão do Município ao consórcio e falou do potencial de aumentar a disponibilidade de consultas e 159 
exames. Em contrapartida, afirmou que a adesão ao consórcio não será suficiente para atender totalmente 160 
à demanda. Encerrou. Com a palavra o vereador LUIZ SMARGIASSI FILHO. Complementou à fala, 161 
requerendo que o projeto fosse colocado em 1ª e 2ª votação por tratar-se de regime de urgência. 162 
Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Reiterou a importância 163 
do convênio e solicitou que a Comissão de Saúde e Assistência Social fizesse um levantamento com a 164 
quantidade de atendimentos realizados até então e, posteriormente, com a adesão ao consórcio. 165 
Reafirmou acompanhar a fila por atendimento em saúde. Em 1ª VOTAÇÃO, PROJETO DE LEI DO 166 
EXECUTIVO Nº 40/2021, foi aprovado por unanimidade. A pedido do vereador LUIZ SMARGIASSI 167 
FILHO, o presidente DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS colocou em votação a realização da 2ª 168 
votação do projeto nesta Sessão. Por unanimidade, os vereadores votaram pela realização da 2ª votação. 169 
Em 2ª DISCUSSÃO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 40/2021, com a palavra o vereador PAULO 170 
ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Afirmou que gostaria de discutir com a Secretária Municipal de Saúde o 171 
trabalho prestado pelo Convênio CISLAGOS e averiguar a qualidade dos serviços. Encerrou. Em 2ª 172 
VOTAÇÃO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 40/2021 foi aprovado por unanimidade. B-) MATÉRIA 173 
DO LEGISLATIVO: 01-) PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 33/2021 que dispõe sobre “A 174 
DISPONIBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM 175 
DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 176 
GUAXUPÉ”. Autoria do vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro. EMENDA Nº 01 – MODIFICATIVA. Altera 177 
o art. 1º. Autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em DISCUSSÃO ÚNICA da Emenda. Com a palavra 178 
o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Requereu que o presidente consultasse o Plenário para 179 
realizar a discussão das emendas em bloco. O presidente DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS colocou 180 
em votação a realização da discussão das emendas em blocos, a qual fora aprovada por unanimidade. 181 
Em DISCUSSÃO ÚNICA das emendas. Com a palavra o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. 182 
Em nome da Comissão de Justiça e Redação, afirmou que o objetivo das emendas realizadas é adequar 183 
o texto do projeto de lei ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Explicou que a 1ª 184 
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Emenda pretende tirar o texto a palavra “clubes”, que a 2ª Emenda retirou a obrigatoriedade da instalação 185 
da placa de identificação, que a 3ª Emenda fez uma pequena alteração. Demonstrou que nenhuma das 186 
emendas altera a essência do projeto, apenas a redação do texto do projeto. Parabenizou o vereador 187 
Paulo Rogério pela proposição. EMENDA Nº 01 – MODIFICATIVA. Altera o art. 1º. Autoria da Comissão 188 
de Justiça e Redação. Em VOTAÇÃO ÚNICA foi aprovada por unanimidade. EMENDA Nº 02 – 189 
MODIFICATIVA. Altera o art. 2º. Autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em VOTAÇÃO ÚNICA foi 190 
aprovada por unanimidade. EMENDA Nº 03 – MODIFICATIVA. Altera o art. 3º. Autoria da Comissão de 191 
Justiça e Redação. Em VOTAÇÃO ÚNICA foi aprovada por unanimidade. EMENDA Nº 04 – 192 
MODIFICATIVA. Altera o art. 4º. Autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em VOTAÇÃO ÚNICA foi 193 
aprovada por unanimidade. Em 2ª DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 33/2021 que 194 
dispõe sobre “A DISPONIBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA 195 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS 196 
MUNICIPAIS DE GUAXUPÉ”. Autoria do vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro. Com a palavra o vereador 197 
GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Parabenizou o vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro pelo 198 
projeto, afirmando que o projeto beneficiará muitas crianças no município. Parabenizou também a 199 
Comissão de Redação e Justiça pelas emendas apresentadas. Encerrou. Com a palavra a vereadora 200 
MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Iniciou parabenizando o projeto, pela sensibilidade com as crianças 201 
com necessidades especiais. Reiterou as dificuldades da Casa em apresentar projetos de lei e afirmou 202 
que será necessário cobrar o Executivo pela execução do projeto. Falou, ainda que há legislação 203 
municipal que cobre que os proprietários de animais domésticos recolham os excrementos mas que a lei 204 
não se faz cumprir. Reiterou a necessidade do cumprimento do projeto em discussão. Encerrou. em 2ª 205 
VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 33/2021 que dispõe sobre “A 206 
DISPONIBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM 207 
DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 208 
GUAXUPÉ”. Autoria do vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro foi aprovado por unanimidade com as 209 
Emendas modificativas nº 01, 02, 03 e 04. 02-) PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 39/2021 que 210 
dispõe sobre “INSTITUI O 'DIA MUNICIPAL DO MAÇOM' NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 211 
GUAXUPÉ/MG”. Autoria do vereador Donizetti Luciano dos Santos. O presidente DONIZETTI LUCIANO 212 
DOS SANTOS, como autor do projeto, requereu que o vice-presidente LEONARDO DONIZETTI DE 213 
MORAES conduzisse a discussão e a votação do projeto por força do disposto no art. 40 do Regimento 214 
Interno. Em 1ª DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 39/2021  que dispõe sobre 215 
“INSTITUI O 'DIA MUNICIPAL DO MAÇOM' NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG”. Autoria 216 
do vereador Donizetti Luciano dos Santos. Com a palavra o vereador DONIZETTI LUCIANO DOS 217 
SANTOS. Explicou que o projeto pretende incluir no calendário oficial municipal o “Dia do Maçom” a ser 218 
comemorado todo dia 20 (vinte) de agosto. Expôs que as Maçonaria realiza grandes e relevantes serviços 219 
à muitas pessoas da comunidade e entidades. Afirmou, com base na justificativa apresentada com o 220 
projeto de lei, que a Maçonaria Universal possui um papel importante para com a saúde, contribuindo 221 
para associações de defesa de direitos sociais e para a atividade econômica no Município. Falou, ainda, 222 
sobre a atuação das organizações maçônicas em prol da democracia, da justiça e da filantropia. Encerrou. 223 
Com a palavra o vereador WILSON RUIZ DE OLIVEIRA. Afirmou ser contrário à aprovação do projeto e 224 
afirmou não existir calendário oficial do município. Relembrou a votação de um projeto de lei relacionado 225 
à “Moto Romaria”. Afirmou não ver utilidade no projeto e reiterou o voto contrário. Encerrou. Com a palavra 226 
o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Afirmou ser contrário à aprovação de projetos que 227 
instituam “Dia de alguma coisa”, ipsis litteris, e alegou não ser compatível com os vencimentos de um 228 
vereador propor tais projetos. Explicou não haver calendário oficial do município, apenas a edição de um 229 
decreto anual pelo Poder Executivo. Reiterou que maçons realizam um bom trabalho no Município e que 230 
não precisarão de uma lei para continuar a realizar tal trabalho. Exemplificou com o projeto de lei que 231 
institui o “Dia do Surdo” e afirmou ser necessário pensar em políticas públicas para pessoas com 232 
deficiência auditiva. Reiterou ser contrário à aprovação de projetos de lei que instituam datas 233 
comemorativas. Afirmou que o Executivo não realiza eventos comemorativos nas datas instituídas por lei 234 
nesta Casa. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Afirmou 235 
que tais projetos são improdutivos, visto que não há calendário oficial do Município. Reiterou a importância 236 
dos trabalhos da Maçonaria. Encerrou. Com a palavra o vereador ÉVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO 237 
ALVES. Reafirmou a importância do apoio da Maçonaria, inclusive em projetos no bairro Novo Horizonte 238 
e afirmou ser contrário à aprovação do projeto diante da inexistência de calendário oficial do Município. 239 
Alegou considerar que uma data comemorativa irrelevante para a entidade. Encerrou. Com a palavra a 240 
vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Afirmou que os vereadores podem servir de piada para 241 
muitas pessoas. Alegou não ser fácil se candidatar e vencer as eleições, bem como não ser fácil trabalhar 242 
em prol da população e aprovar projetos a serem respeitados pelo Executivo. Justificou as boas intenções 243 
da propositura do projeto e reiterou que a Maçonaria e os maçons cuidaram de muitas necessidades do 244 
Município. Afirmou que as ações da entidade são imprescindíveis para o Município. Diante da inexistência 245 
do calendário oficial, sugeriu que a Casa apresentasse uma moção honrosa aos maçons como forma de 246 
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reconhecimento pelas boas ações feitas ao município e sugeriu que futuramente fosse analisado a 247 
possibilidade de estabelecer um calendário com datas comemorativas pela própria Câmara, e esta ser 248 
responsável pelo marketing digital de tais datas. Afirmou que soube das discussões que existiram em um 249 
grupo e, inclusive da fala de um empresário que afirmaria que apenas um dos vereadores seria 250 
capacitado. Questionou a afirmação. Alertou que os colegas precisam ter cuidado com o que escrevem 251 
em grupos. Afirmou estar decepcionada com a afirmação do empresário e solicitou que todos os 252 
vereadores fossem respeitados, visto que ocupam o cargo de maneira legítima. Encerrou. Com a palavra 253 
o Vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Declarou entender o lado de seus colegas, ao serem 254 
contrários ao projeto em discussão, uma vez que tal medida pode causar insatisfação social por não ser 255 
algo relevante ao bem público e que se, por ventura, fosse aprovado poderia vir a cair no esquecimento 256 
por falta de um Calendário Oficial; alegou entender ainda o lado do colega que propôs o projeto de lei, 257 
que possuía por intenção homenagear a classe e por tal motivo não possui o direito de solicitar vista ao 258 
projeto. Sugeriu aos vereadores que propuseram a criação de datas comemorativas que solicitassem 259 
vistas aos projeto com intuito de ganharem tempo para discutir sobre maneiras honrosas de se 260 
homenagear as diversas categorias propostas. Sugeriu também que se aguarde a criação de um 261 
Calendário Oficial para que, por conseguinte, seja analisada a possibilidade de se instituir datas 262 
comemorativas. Encerrou. Com a palavra o vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA. Afirmou não 263 
possuir conhecimento sobre a tal discussão em um grupo de WhatsApp, visto que saiu do grupo em datas 264 
pretéritas. Expôs que quando propõe algum projeto ou documento sempre faz cobranças ao município 265 
sobre o desenvolvimento das solicitações e que com o projeto proposto não seria diferente e reforçou a 266 
necessidade de sempre cobrar respostas por parte do município. Declarou que a proposição do projeto 267 
tem por intuito homenagear uma determinada categoria e que desconhecia a inexistência do Calendário 268 
Oficial e sugeriu que fosse solicitado ao executivo a elaboração do referido calendário. APARTEOU o 269 
vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Dirigiu sua fala aos membros da Comissão de Justiça e 270 
Redação com o intuito de questionar se o Projeto era constitucional, haja vista, que não exite um 271 
Calendário oficial. Encerrou. APARTEOU o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Explanou que a 272 
discussão não se trata de o projeto ser ou não constitucional e sim sobre o mérito da questão, que cabe 273 
ao Executivo. Encerrou. APARTEOU o vereador GUSTAVO VINÍCIUS DE PAULA. Esclareceu que a 274 
função da Comissão de Justiça e Redação é de determinar se um projeto é constitucional ou não e que 275 
sua posição favorável ao declarar o projeto constitucional não o obriga a ser favorável a aprovação do 276 
projeto na sessão. Encerrou. Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Explicou que 277 
sua dúvida girava em torna da legalidade do projeto perante a inexistência de um Calendário Oficial. 278 
Afirmou acreditar que é necessário demostrar ser grato pelos serviços sociais feitos pelos maçons no 279 
município mas que acha oportuno que uma pausa na votação do projeto seja realizada para uma maior 280 
discussão e análise. Encerrou. APARTEOU o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Esclareceu 281 
que o que está sendo discutido é a necessidade de tal projeto e não a legalidade, visto que o projeto foi 282 
aprovado pela Comissão de justiça e Redação, para passar por discussão e votação durante a sessão. 283 
Reiterou, mais uma vez, sua posição desfavorável ao projeto. Encerrou. APARTEOU o vereador 284 
DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS. Afirmou que se tivesse conhecimento da não existência de um 285 
Calendário Oficial em vigor, não teria proposto tal projeto e somente o fez devido à presença de alguns 286 
outros eventos como, por exemplo, Expoagro e Femagri, os quais estão estabelecidos no calendário 287 
municipal. Aceitou a proposta de seus colegas e retirou o projeto de pauta para uma melhor apreciação 288 
futura. Solicitou que um novo Calendário Oficial fosse criado Demostrou sua insatisfação pela inexistência 289 
do referido Calendário. Encerrou. Com a palavra o vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA. Esclareceu 290 
que, em momento algum, havia mencionado a falta de coragem de qualquer edil. Afirmou, pois, que por 291 
representar a sociedade o edil deve demonstrar sua opinião com relação aos temas em discussão. 292 
Encerrou.   3) PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 41/2021 que dispõe sobre “INSTITUI O 'DIA 293 
MUNICIPAL DO SURDO'”. Autoria do vereador João Fernando de Souza. A pedido do vereador JOÃO 294 
FERNANDO DE SOUZA, o PRESIDENTE retirou o projeto de pauta para uma melhor apreciação futura. 295 
04-) PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 42/2021 que dispõe sobre “A CRIAÇÃO DA SEMANA 296 
DE INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS E RESPEITO AOS CICLISTAS DO MUNICÍPIO DE 297 
GUAXUPÉ DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria do vereador João Fernando de Souza. O Presidente 298 
agradeceu ao cidadão pelo discurso. A pedido do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, o 299 
PRESIDENTE retirou o projeto de pauta para uma melhor apreciação futura. O Presidente da Câmara, o 300 
vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, fez uso da palavra com o intuito de convidar os 301 
vereadores para participar dos seguintes eventos: Reunião com a Diretoria da Casa da Criança, no dia 302 
27/10/2021 para tratar sobre a questão do orçamento 20/22; Audiência Pública sobre o Vale da Mata no 303 
dia 27/10/2021, às 16h30min; Audiência pública da Comissão de finanças e Orçamentos no dia 304 
27/10/2021 às 18 h; Reunião proposta pelo vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA para tratar sobre 305 
assuntos referentes à Copasa; no dia 03/11/2021 haverá uma audiência pública proposta pela Comissão 306 
de Participação Popular para a tratar de assuntos referentes ao residencial Vale da Verde; no dia 307 
04/11/2021, às 19 h, haverá a realização da Câmara Itinerante na E. M. Dr. Carlos de Souza Pinheiro, a 308 
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pedido do Vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES, foi feito o convite para que os vereadores 309 
comparecessem no primeiro Almoço Empresarial realizado na cidade de Mococa/SP, no dia 05/11/2021.  310 
ENCERRADA A SESSÃO. Nada mais havendo a se tratar na Ordem do Dia, o Presidente declarou 311 
encerrados os trabalhos da 17ª Sessão Ordinária do dia 25/10/2021. Para constar, lavrou-se esta ata que, 312 
após lida, votada e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Eu, Benedito Resende Neto, Diretor 313 
do Departamento de Assuntos Legislativo desta Casa de Leis, (________________________) a 314 
subscrevi e assino. 315 
 316 
 317 
   ADEMIR JUSTINO DE MORAIS                                              DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 

 

 

  ÉVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO ALVES                         GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA 

 

 

 

  JOÃO FERNANDO DE SOUZA                                               LEONARDO DONIZETTI DE MORAES 

 

 

 

  LUIZ SMARGIASSI FILHO                                                        MARCELO DE ARAÚJO CUNHA 

 

 

  MARCO AURÉLIO SARRA SINI                                                  MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO 

 

 

PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO                                              WILSON RUIZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS 

Presidente 


