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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - ESTADO DE MINAS GERAIS

EM 22/11/2021

Às 19h00min do dia 22 (oito) de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo Presidente da
República o Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro, Governador do Estado de Minas Gerais o Exmo. Sr.
Romeu Zema Neto e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Héber Hamilton Quintella, os vereadores reuniram-
se no Plenário  Vereadora Maria  Gabriela  Monteiro  Melo da Câmara  Municipal  de  Guaxupé,  sito  à
Avenida Doutor João Carlos, 90 – Centro, nesta cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência  do  vereador  DONIZETTI  LUCIANO  DOS  SANTOS.I-)  ABERTURA  E  REGISTRO  DE
PRESENÇA: O  PRESIDENTE desejou uma boa noite a todos.  Pediu 01 (um) minuto de silêncio em
decorrência do falecimento por COVID-19 do policial militar Claudinei Antônio Neves e pelos demais
moradores  do  município  de  Guaxupé  acometidos  pela  mesma  enfermidade.  Disse  que,  havendo
número legal de Edis, declarava abertos os trabalhos do dia. Estavam presentes os vereadores: Ademir
Justino de Moraes,  Danilo  Martins de Oliveira,  Everson 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 Sarrassini, Maria José Cyrino Marcelino, Paulo Rogério Leite
Ribeiro e Wilson Ruiz de Oliveira. O presidente convocou uma Sessão Extraordinária para o dia para a
próxima quarta-feira, dia 24/11/2021 para ser pautado um projeto de lei do Executivo que tramita em
regime de urgência. Informou, ainda, que, diante do pedido de vários vereadores, retirará de pauta os
projetos PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 48/2021 que dispõe sobre “ALTERA O ANEXO II DA
LEI MUNICIPAL Nº 2.357, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria
da  Mesa  Diretora  e  PROJETO  DE  RESOLUÇÃO Nº  04/2021 que  dispõe  sobre  “ALTERA  A
RESOLUÇÃO  Nº  936/2018  -  NOVO  REGIMENTO  INTERNO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
GUAXUPÉ”. Autoria da Mesa Diretora. I-)  EXPEDIENTE:1-) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS: O
presidente colocou em discussão e votação a ata da 18ª Sessão Legislativa Ordinária, do dia 08 de
novembro de 2021 e esta fora  APROVADA  por unanimidade. Em seguida, colocou-se em votação e
discussão a ata da 12ª Sessão Legislativa Extraódinaria, do dia 16 de novembro de 2021, em que não
houve discussão e a ata fora APROVADA por unanimidade. 2-) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Não houve.  3-)  INDICAÇÕES: INDICAÇÃO Nº 287/2021,  de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO
DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a viabilidade da pintura das faixas de sinalização da
Rua Esméria  Cândida”.  INDICAÇÃO  Nº  288/2021,  de autoria  do  vereador  JOÃO FERNANDO DE
SOUZA,  que  dispõe  sobre  “Que  seja  analisada  a  viabilidade  da  operação  tapa  buracos  na  Rua
Esmerino Leite Ribeiro, Centro”. INDICAÇÃO Nº 289/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO
DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a viabilidade da instalação de lixeiras, reforma de
bancos  e  iluminação  na  mini  Praça  Duque  de  Caxias  na  Rua  Esmerino  Leite  Ribeiro,  Centro”.
INDICAÇÃO  Nº 290/2021, de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre
“Que seja analisada a viabilidade da construção de quebra – molas com redutores de velocidade e a
instalação  de  placas  sinalizadoras  de  trânsito  na  Av.  Walmor  Álvaro  Toledo  Russo  em regime  de
urgência”.  INDICAÇÃO  Nº  291/2021,  de autoria  do  vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA,  que
dispõe  sobre  “Que  seja  analisada  a  minuta  de  projeto  de  lei  que  institui  a  política  municipal  de
prevenção ao abandono e evasão escolar, e dá outras providências”.  INDICAÇÃO  Nº 292/2021,  de
autoria  do vereador  PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO,  que  dispõe  sobre  “Que seja  analisada  a
possibilidade, devido aos impactos econômicos negativos da pandemia da Covid-19, de prorrogação do
prazo  para  a  entrega  dos  prédios  que  estão  em  construção  por  seus  proprietários  em  lotes
disponibilizados pela Prefeitura no Distrito Industrial – Polo da Moda”.  INDICAÇÃO  Nº 293/2021, de
autoria do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja dada atenção à
praça localizada no bairro Nova Guaxupé, bem como sua quadra de esportes, iluminação, playground,
bancos, poda das árvores e jardinagem no geral”.  INDICAÇÃO  Nº 294/2021, de autoria do vereador
PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO,  que dispõe sobre “Que seja observada a área de uma escola
desativada na rodovia ‘Urias Silveira’ que liga Guaxupé ao distrito de Guaranésia/MG – Santa Cruz do
Prata”.  INDICAÇÃO  Nº 295/2021,  de autoria  do vereador  PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO,  que
dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de instalação de placas solares para geração de
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energia aos prédios públicos da Prefeitura”. INDICAÇÃO Nº 296/2021, de autoria do vereador PAULO
ROGÉRIO LEITE RIBEIRO,  que  dispõe  sobre  “Que seja  desenvolvido projeto  arquitetônico  para  a
cobertura de parte do pátio e reformas dos banheiros da Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro”.
INDICAÇÃO  Nº 297/2021, de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre
“Que seja analisada a possibilidade da instalação de uma grade protetora (continuidade da mesma) no
novo terminal rodoviário em regime de urgência”.  4-)  REQUERIMENTOS:  Não houve.  III) PEQUENO
EXPEDIENTE: 1-) USO DA TRIBUNA A CONVITE DO PRESIDENTE OU COMISSÃO: Foi convidado o
médico urologista Dr. Gabriel Cunha para discorrer sobre a campanha ‘Novembro Azul’ e os perigos do
câncer de próstata. O vereador Ademir Justino de Morais acompanhou o convidado até a tribuna, o qual
iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e apresentando-se. Afirmou que a medicina deve
ser focada na prevenção de doenças, inclusive, o câncer de próstata, sendo o segundo câncer que mais
mata no Brasil. Deixa o apelo para que os homens se previnam contra o câncer de próstata e cuidem da
saúde masculina em geral. Pediu que os vereadores motivem os demais cidadãos aos cuidados. Foi
perguntado pelo vereador Leonardo Donizetti de Moraes sobre os exames de toque e de sangue. Em
resposta, o médico informou que o exame de toque não é bem aceito pelos pacientes e que, apesar da
efetividade do exame de sangue, o exame de de toque também é necessário. Em seguida, encerrou o
uso  da  tribuna.  O  presidente,  vereador  Donizetti  Luciano  dos  Santos  agradeceu  a  presença  do
convidado e deu seguimento aos trabalhos.  2-)  USO DA TRIBUNA PELOS LÍDERES DE BLOCOS
PARLAMENTARES OU VEREADORES: Não  houve.  O  presidente,  portanto,  deu  início  ao  grande
expediente.  IV-)  GRANDE  EXPEDIENTE: O  uso  da  palavra  foi  concedido  ao vereador LUIZ
SMARGIASSI  FILHO.  Começou  cumprimentando  os  presentes  e  afirmou  que,  como  membro  da
Comissão de Saúde e Assistência Social estará sempre cobrando ações pela saúde. Afirmou que na
sexta-feira foi até a Secretaria Municipal de Saúde questionar o funcionamento das cirurgias eletivas, as
quais já tiveram inicio. Pediu que aqueles que já estão na fila há algum tempo não desanimem. Alegou
que  verificou  a  possibilidade  de  a  fila  para  as  cirurgias  de  catarata  ser  encerrada  até  o  mês  de
dezembro.  Agradeceu a presença do Dr.  Gabriel  Cunha e reiterou a  importância  da prevenção ao
câncer de próstata. Passou a falar sobre o projeto que tramita nesta Casa a respeito do turismo em
Guaxupé, afirmou que a cidade há muito tempo é uma cidade turística e que carecia de legislação.
Falou a respeito da Catedral, do Morro Agudo, cachoeiras, cafezais e o carnaval enquanto atrativos
turísticos. Reiterou a importância de permanecer os cuidados com a pandemia do coronavírus, bem
como alertou sobre a relevância da vacinação. Requereu a expedição de ofício acerca da importância
do carnaval como atrativo turístico e sobre a sua realização, pelo menos, em 2023. Finalizou sua fala. O
presidente,  vereador  DONIZETTI  LUCIANO  DOS  SANTOS  aproveitou  para  também  reiterar  a
importância  do  uso  de  máscaras  e  informou  que,  em  conversa  informal  com  o  prefeito,  já  está
estabelecido que no próximo ano não haverá carnaval.  Dando sequência, a palavra foi passada ao
vereador  PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO.  Começou cumprimentando a todos os presentes. Em
primeiro, falou da Câmara Mirim e da participação das alunas Gabriela e Marina na Gincana do Saber
em Paraguaçu e parabenizou os jovens envolvidos no projeto da Escola do Legislativo. Parabenizou as
estudantes. Segundamente, relembrou o recurso financeiro que o Poder Legislativo está devolvendo ao
Executivo Municipal de mais de quinhentos mil reais que serão empregados no centro de hemodiálise
de  Guaxupé.  Parabenizou  o  presidente  pela  condução  dos  trabalhos  e  pela  economia  realizada.
Terceiramente,  expôs  sobre  a  distribuição  de  absorventes  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Social e parabenizou a secretária da pasta pela ação que colocou Guaxupé como o
terceiro município do país a realizar a distribuição. Demonstrou que a distribuição será feita junto à
distribuição  de cestas básicas  a  mulheres em situação  de vulnerabilidade social.  Por  fim,  falou do
projeto de lei apresentado por ele, que contou com o apoio dos demais vereadores, sobre a inclusão de
brinquedos para crianças com deficiência. Comemorou a conversão do projeto em lei. Relembrou que a
campanha Natal de Luz já contava com dois brinquedos adaptados e que, neste ano, contará com
quatro brinquedos. Encerrou e agradeceu. Em seguida, a palavra foi concedida à vereadora  MARIA
JOSÉ  CYRINO  MARCELINO.  Cumprimentou  a  todos  e  iniciou  sua  fala  discorrendo  acerca  da
campanha  Novembro  Azul,  agradeceu  o  presidente  por  ter  convidado  o  Dr.  Gabriel  Cunha  e,
consequentemente,  agradeceu ao médico pela  presença.  Seguidamente,  agradeceu à Polícia  Civil,
Polícia Militar, à Guarda Civil Municipal e ao DIMUTRAN pelo apoio à ação realizada na Av. Conde
Ribeiro do Valle. Parabenizou e agradeceu o empenho da secretária municipal Renata da pasta de
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Desenvolvimento Social na distribuição de absorventes. Relembrou que o pedido da distribuição fora
feito anteriormente à Secretaria Municipal de Saúde e que, no entanto, fora prontamente atendido pela
Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social.  Expôs  ainda  o  problema  de  trânsito  que  vem
ocorrendo no bairro Nova Guaxupé, especialmente sobre o trânsito de caminhões no bairro residencial,
passando em frente a Escola PHD. Reiterou o perigo por conta da presença de crianças no bairro e que
o  trânsito  de  caminhões  tem inclusive  danificado  casas.  A  seguir,  anunciou  a  realização  de  uma
audiência pública no dia 25/11/2021 a respeito do aumento do horário de funcionamento das creches e
sobre  transporte  escolar.  Reiterou  o  convite  e  pediu  a  participação  de todos.  Finalizou  falando  da
importância da atenção a ser dada nas eleições de diretores para as escolas municipais. Agradeceu e
finalizou. Ato contínuo, o presidente passou a palavra ao vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE
PAULA. Cumprimentou os presentes e iniciou expondo sobre a vacinação contra o coronavírus. Alertou
sobre a realização da vacinação no sábado, 27/11/2021, a ser feita por conta da redução do prazo entre
as doses da vacina Pfizer. Falou também sobre a reforma das piscinas no CRAS, a qual acompanhava
e destacou o trabalho da Secretária  Municipal  de Desenvolvimento Social  na ação.  Parabenizou o
colega vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro pelo projeto sancionado pelo Poder Executivo. Mencionou,
também, tratar-se de um grande avanço o projeto a ser votado nesta sessão sobre a construção de
unidades habitacionais. Reiterou a importância do Plano Municipal de Turismo que também será votado
nesta sessão;  bem como a importância  do calendário  oficial.  Encerrou falando da  importância  dos
projetos a serem votados nesta Sessão. Assim, a palavra foi concedida ao vereador  MARCELO DE
ARAÚJO CUNHA. Cumprimentou os presentes e demonstrou sua satisfação pela retirada de pauta do
Projeto de Lei do Legislativo n. 48/2021, expondo que o projeto teve uma repercussão muito negativa
diante da população. Solicitou aos colegas que os projetos sejam discutidos entre os vereadores antes
que sejam apresentados. Em seguida, como membro da Comissão de Saúde e Assistência Social, falou
que solicitou à Secretária Municipal de Saúde, Daniela Bettelli Lutf, a sua presença para uma reunião
acerca das cirurgias eletivas e dos exames de alta complexidade. Com relação a algumas obras sendo
realizadas pelo Executivo Municipal, expôs que, até então, não obteve resposta do Executivo. Solicitou
que fosse encaminhado um ofício requerendo a resposta dos ofícios anteriormente enviados. Falou,
ainda, que, desde o começo do ano, vêm lutando pela ampliação dos horários das creches. Reiterou ser
importante fazer  um estudo da viabilidade da medida.  Por fim, falou que gostaria  que os  cidadãos
buscassem mais  os  vereadores  para  entender  os  projetos  a  serem votados,  bem como cobrar  os
vereadores as suas atribuições. Parabenizou o presidente pela economia feita e pela destinação dada
ao  valor  a  ser  devolvido  para  o  Executivo.  Encerrou  sua  fala  requerendo  mais  união  entre  os
vereadores.  Seguidamente,  a  palavrada  foi  passada  ao  vereador  LEONARDO  DONIZETTI  DE
MORAES. Iniciou cumprimentando a todos e reiterou a importância da prevenção ao câncer de próstata
e  da  campanha  Novembro  Azul;  expondo  ser  muito  mais  fácil  o  tratamento  quando  o  paciente  é
diagnosticado precocemente. Comentou, com pesar, sobre a derrubada, pelo Tribunal de Justiça, da
liminar concedida pelo juiz Milton Furquim no caso da COPASA. Informou que havia convocado uma
Sessão  Extraordinária  para  votar  pelo  menos  mais  quatro  projetos  de  suma  importância  para  o
Município. Reiterou ser imprescindível que a população acompanhe as votações da Casa, para que
entendam os projetos e, assim, evite-se repercussões negativas. A seguir, parabenizou o presidente
pelo  orçamento  do  Poder  Legislativo  Municipal  e  pelo  valor  que  será  devolvido  ao  Executivo.
Demonstrou sua insatisfação com pessoas que, apesar de terem sido beneficiadas sendo assessores,
fizeram comentários  negativos  a  respeito  do  projeto  que  seria  votado  nesta  sessão.  Agradeceu  e
finalizou. Em seguida, com a palavra o vereador  DANILO DE OLIVEIRA MARTINS. Cumprimentou a
todos e iniciou parabenizando as estudantes Marina e Gabriela pela participação nas Olimpíadas do
Saber; bem como o estagiário da Casa, Guilherme, pela orientação das alunas da Câmara Mirim na
competição. Reiterou a importância da educação cidadã tal qual a importância da educação regular.
Relembrou que será realizada uma audiência pública no dia  25/11/2021 a respeito do aumento do
horário de funcionamento das creches e sobre transporte escolar, questão de relevância educacional e
social para o município. Também relembrou que a Comissão de Educação e Cultura expediu um oficio à
Secretaria Municipal de Educação com questionamentos acerca das eleições dos diretores das escolas
municipais. Comentou, ainda, a decisão do Executivo de não realizar comemorações de carnaval em
2022,  diante  dos  riscos  de contágio  do coronavírus.  Em seguida,  mencionou a moção de aplauso
votada e aprovada nesta Casa concedida ao Projeto Fênix que oferece tatuagens gratuitas a mulheres
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mastectomizadas. Encerrou. Ato contínuo,  fez o uso da palavra o vereador  JOÃO FERNANDO DE
SOUZA. Cumprimentou os presentes e falou a respeito da Indicação n. 291/2021 de sua autoria, a qual
contém uma minuta de projeto sobre evasão escolar. Comentou também sobre a entrega da moção de
aplauso aprovada e concedida à Flávia Barbosa, por ser elencada pela Revista Forbes entre as cem
mulheres  do  agronegócio.  Seguidamente,  parabenizou  os  membros  do  DIMUTRAN  pelo  trabalho
realizado sob a coordenação do Major Márcio, especialmente pelas atividades realizadas durante os
finas  de semana e durante as  madrugadas.  Lamentou o ocorrido  no  Jardim Rosana em que uma
servidora de um posto de saúde quase foi agredida por um usuário. Diante disto, sugeriu que houvesse
um  serviço  de  segurança  nos  postos  de  saúde  e  na  Santa  Casa  para  proteger  os  servidores  e
funcionários. Parabenizou, também, as estudantes Marina e Gabriela pela participação nas Olimpíadas
do Saber e confirmou a importância da educação cidadã. Agradeceu e encerrou. Aqui, o Presidente da
Casa, vereador Donizetti Luciano dos Santos, passou à discussão e votação dos projetos contidos na
ordem do dia. V) ORDEM DO DIA: 1-)  PROJETO SOB REGIME DE URGÊNCIA: PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO Nº 45/2021 que dispõe sobre “A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ NO
PROGRAMA  DE  PRODUÇÃO  DE  UNIDADES  HABITACIONAIS  DE  INTERESSE  SOCIAL  COM
FINANCIAMENTO DIRETO AOS BENEFICIÁRIOS/DONATÁRIOS, DE ACORDO COM AS REGRAS
DO PROGRAMA DEFINIDAS PELO GOVERNO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. EM 1ª
DISCUSSÃO, com a palavra o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Relembrou a realização
de uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano em que foi
discutido o projeto em discussão e expôs os objetivos do projeto. Encerrou. Em seguida, a palavra foi
concedida ao vereador LUIZ SMARGIASSI FILHO. Apresentou o prazo de realização do pré-cadastro
(05/07/2021 a 31/08/2021) realizado para a elaboração do projeto e requereu que o Executivo fosse
oficiado para prorrogar o prazo de inscrição visto que nem todos puderam se cadastrar.  Requereu,
ainda, que se o projeto fosse aprovado em 1ª votação, que fosse colocado em 2ª votação ainda nesta
Sessão,  diante  do fato  de o  projeto  tramitar  em regime de urgência.  A seguir,  fez uso da palavra
MARCO AURÉLIO SARRASSINI. Cumprimentou a todos e informou que o cadastro realizado trata-se
apenas de um pré-cadastro para ser apresentado junto ao projeto de lei e que será efetuado um novo
cadastro  para  os  interessados  no  programa.  Finalizou.  Ato  contínuo,  a  palavra  foi  concedida  ao
vereador  GUSTAVO  VINÍCIUS  SILVEIRA  DE  PAULA.  Comentou  que  dentre  as  torres  a  serem
construídas, uma será no Aroeira e outra será no Parque de Exposições e sugeriu que quem tivesse
interesse, realizasse o cadastro para participar do projeto.  EM 1ª VOTAÇÃO,  PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº  45/2021  FOI  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  A  pedido  do  vereador  LUIZ
SMARGIASSI FILHO, o Presidente consultou o Plenário para colocar o projeto em 2ª votação, o qual,
por unanimidade, não se opôs.  EM 2ª DISCUSSÃO,  nenhum dos vereadores manifestou-se.  EM 2ª
VOTAÇÃO,  PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº  45/2021 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.
Seguidamente, foram pautados os projetos de leis ordinárias. 2-) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: A-)
MATÉRIA  DO  EXECUTIVO:  PROJETO  DE  LEI  DO  EXECUTIVO Nº  46/2021 que  dispõe  sobre
“APROVA  O  PLANO  MUNICIPAL  DO  TURISMO  DE  GUAXUPÉ  -  PMT  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.  EM  1ª  DISCUSSÃO,  nenhum  dos  vereadores  fez  o  uso  da  palavra.  EM  1ª
VOTAÇÃO, O PROJETO DO EXECUTIVO Nº 46/2021 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  B-)
MATÉRIA DO LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº  46/2021 que dispõe sobre
“ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.617, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018” de autoria da
Mesa Diretora com emendas substitutivas.  EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01. De autoria da Comissão
de Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA DA EMENDA, fez o uso da palavra o vereador DANILO
DE OLIVEIRA MARTINS. Expôs que trata-se de um projeto de denominação de logradouro diante do
fato de que,  no Município,  há duas ruas com o mesmo nome, apesar de homenagearem pessoas
diferentes. Afirmou que a emenda corrigia um erro de redação e que o nome de uma das ruas passou a
incluir  o apelido do homenageado.  EM VOTAÇÃO ÚNICA, A EMENDA SUBSTITUTIVA  Nº 01 FOI
APROVADA por unanimidade. EM DISCUSSÃO ÚNICA DO PROJETO, nenhum vereador manifestou-
se.  EM VOTAÇÃO ÚNICA, O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 46/2021 foi APROVADO por
unanimidade.  PROJETO  DE  LEI  DO  LEGISLATIVO  Nº  47/2021 que  dispõe  sobre  “A
OBRIGATORIEDADE  DE  RECUPERAÇÃO  DE  LOGRADOUROS  PÚBLICOS  POR
CONCESSIONÁRIAS  DE  SERVIÇOS  E  CONSTRUTORAS  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS” de
Autoria dos vereadores Donizetti Luciano dos Santos e Paulo Rogério Leite Ribeiro. Antes de iniciar-se
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a discussão do projeto, por força do que dispõe o Regimento Interno, o Presidente passou a condução
desta  Sessão  ao  Vice-Presidente,  vereador  LEONARDO  DONIZETTI  DE  MORAES.  EM  1ª
DISCUSSÃO, fez uso da palavra o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Informou que há um
projeto do ano de 2003 parecido com o projeto ora votado que trata sobre os buracos realizados pelas
concessionárias de serviços públicos, especialmente a COPASA e que, quando reparados, não são
preenchidos com a qualidade adequada.  Agradeceu o  vereador Donizetti  Luciano dos Santos  pela
parceria na realização do projeto. Expôs que este projeto traz a possibilidade de fiscalização e autuação
por parte do Executivo e estabelece um prazo para recuperação do logradouro. Em seguida, fez o uso
da palavra o vereador  DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS. Agradeceu ao vereador Paulo Rogério
Leite Ribeiro e expôs que ambos tinham um projeto semelhante e que, por sugestão da Procuradoria da
Casa, uniram os textos. Exemplificou que uma obra realizada na Av. Conde Ribeiro do Valle em que foi
necessário cortar o asfalto e que a recuperação foi mal executada, a ponto de o asfalto afundar por
aproximadamente três vezes. Pediu apoio dos colegas para a aprovação do projeto e afirmou que o
projeto trará benefícios aos contribuintes guaxupeanos que pagam seus impostos e querem serviços
bem realizados na cidade. Agradeceu e finalizou. Logo depois, a palavra foi concedida ao vereador
JOÃO FERNANDO DE SOUSA. Parabenizou os autores pela proposta do projeto e lembrou de outras
leis municipais que versam sobre o tema como por exemplo a Lei Municipal n. 1.567 de 2003. Sugeriu
que  as  leis  anteriores  fossem  revogadas.  Aqui,  o  vereador  PAULO  ROGÉRIO  LEITE  RIBEIRO
aparteou. Informou que a Lei Municipal n. 1.567 de 2003 será revogada com a aprovação deste projeto
e que aquilo  que a referida lei  dispunha já  está  incluído  no projeto.  A seguir,  utilizou a  palavra o
vereador  GUSTAVO VINICIUS SILVEIRA DE PAULA.  Expôs que fez uma Indicação ao Executivo
requerendo atenção ao caso ocorrido no Residencial Conquista em que a COPASA abriu o asfalto por
um longo percurso e deixou de qualquer forma. Isso reitera a importância deste projeto de lei. Encerrou.
Finalizada a discussão do projeto.  EM 1ª VOTAÇÃO, O PROJETO DE LEI  DO LEGISLATIVO Nº
47/2021  foi APROVADO  por  unanimidade. Seguidamente,  foi  pautado  PROJETO  DE  LEI  DO
LEGISLATIVO  Nº  49/2021 que  dispõe  sobre  “CRIA  O  CALENDÁRIO  OFICIAL  DE  FESTAS,
EVENTOS, HOMENAGENS E DATAS COMEMORATIVAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria  dos vereadores Donizetti Luciano dos Santos, Ademir Justino de
Morais,  João Fernando de Souza,  Marcelo  de Araújo  Cunha,  Marco Aurélio  Sarrassini,  Maria  José
Cyrino Marcelino, Gustavo Vinícius Silveira de Paula e Danilo Martins de Oliveira. Novamente, como o
Presidente da casa é coautor no projeto, a discussão passou a ser conduzida pelo Vice-Presidente, o
vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. EM 1ª DISCUSSÃO, fez o uso da palavra o vereador
DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS. Em primeiro, agradeceu o vereador Wilson de Ruiz de Oliveira
pelo  alerta  feito  de  que  não  havia  Calendário  Oficial  no  Município.  Expôs  que  o  projeto  visa
regulamentar  todas  as  datas  comemorativas  votadas  nesta  Casa,  criando  um  calendário  oficial.
Informou que a redação do projeto permite a criação do calendário sem que fosse necessário revogar
outros 35 diplomas legais que versam sobre datas comemorativas. Finalizou. A seguir, com a palavra o
vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Esclareceu uma dúvida comum entre a população, a qual
confunde as datas comemorativas com feriados. Pediu que as informações fossem bem passadas a
população para evitar-se confusões. Aqui, o vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS aparteou.
Reiterou que as datas comemorativas que constarão no calendário não são feriados. Exemplificou que
as datas são criadas para que o Município realize políticas públicas voltadas para os temas das datas e
dos eventos. Agradeceu o vereador Marcelo de Araújo Cunha e finalizou. Ato contínuo, a palavra foi
concedida  ao  vereador  LUIZ  SMARGIASSI  FILHO.  Mencionou  que  no  mês  de  novembro  é
comemorado o Dia da Consciência Negra.  Exaltou a importância da data e da luta da comunidade
negra. Encerrada a discussão do projeto. EM 1ª VOTAÇÃO, O PROJETO  DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 49/2021,  foi APROVADO  por unanimidade.  Seguidamente, foi  pautado o  PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 50/2021 que dispõe sobre “A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SOCORRO AOS
ANIMAIS ATROPELADOS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG”, de autoria do vereador Paulo Rogério
Leite  Ribeiro.  EM 1ª DISCUSSÃO,  com a palavra o  vereador  PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO.
Expôs a importância da aprovação do projeto voltado à causa animal. Exemplificou que próximo a sua
casa houve um atropelamento de um cachorro em que o condutor do veículo não prestou socorro.
Reiterou  que  o  objetivo  da  lei  não  é  multar  aquele  que  omitir  socorro,  mas  também  alertar  os
responsáveis por animais domésticos que não deixem os animais soltos à rua. Afirmou que os valores
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arrecadados com multas serão destinados ao Fundo Municipal do Bem Estar Animal. Falou contar com
o apoio dos colegas para a criação de mais uma lei voltada para os animais do Município. Encerrou.
Então, a palavra foi concedida ao vereador LUIZ SMARGIASSI FILHO. Parabenizou o vereador Paulo
Rogério Leite Ribeiro pela iniciativa e reiterou a importância do projeto. Exemplificou ser muito comum
serem  vistos  animais  de  rua  mancando,  provavelmente  porque  foram  vítimas  de  atropelamentos.
Finalizou.  Com a  palavra  o  vereador  GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA.  Parabenizou  o
vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro pela apresentação do projeto. Afirmou ser muito importante a
legislação para que os agentes estejam respaldados quando acionados para atender uma ocorrência
desta natureza. Relembrou as leis já aprovadas nesta legislatura que versam sobre a causa animal.
Agradeceu e encerrou. EM 1ª VOTAÇÃO, O PROJETO Nº 50/2021 foi APROVADO por unanimidade.
Em continuidade à Ordem do Dia, o Presidente passou aos projetos de resolução.  3-)  PROJETO DE
RESOLUÇÃO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021 que dispõe sobre “ALTERA A RESOLUÇÃO
Nº 820 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015” de autoria da Mesa Diretora. EM 1ª DISCUSSÃO, foi concedida
a palavra ao vereador  DANILO DE OLIVEIRA MARTINS. Requereu vistas para que a Comissão de
Justiça e Redação possa examiná-lo novamente. Diante do pedido, o Presidente DONIZETTI LUCIANO
DOS SANTOS concedeu vistas ao vereador. Antes de encerrar, o Presidente relembrou a realização de
uma Audiência Pública pela Comissão de Educação e Cultura para tratar da ampliação do horário de
funcionamento das creches no Município na próxima quinta-feira, 25 de novembro. Nada mais havendo
a se tratar na Ordem do Dia, o Presidente declarou encerrados os trabalhos da 19ª Sessão Ordinária do
dia 22/11/2021. Para constar, lavrou-se esta ata que, após lida, votada e aprovada, será assinada por
todos os vereadores. Eu,  Benedito Resende Neto, Diretor do Departamento de Assuntos Legislativo
desta Casa de Leis, (________________________) a subscrevi e assino. 

 ADEMIR JUSTINO DE MORAIS                                              DANILO MARTINS DE OLIVEIRA

EVERSON 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 SARRASSINI                                                  MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO

PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO                                              WILSON RUIZ DE OLIVEIRA

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente
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