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 5 

Às 19h00min do dia 22 (vinte e dois) de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo Presidente 6 
da República o Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro, Governador do Estado de Minas Gerais o Exmo. Sr. 7 
Romeu Zema Neto e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Héber Hamilton Quintella, os vereadores reuniram-8 
se no Plenário Vereadora Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé, sito à 9 
Avenida Doutor João Carlos, 90 – Centro, nesta cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, sob a 10 
Presidência do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS.I-) ABERTURA E REGISTRO DE 11 
PRESENÇA: O PRESIDENTE desejou uma boa noite a todos e, posteriormente, solicitou 1 (um) 12 
minuto de silêncio em detrimento ao falecimento de Maria Cândida de Araújo, avó do Procurador 13 
Jurídico da Casa, Dr. Luiz Henrique, e também em decorrência das demais vítimas da Covid-19. Disse 14 
que, havendo número legal de Edis, declarava abertos os trabalhos do dia. Estavam presentes os 15 
vereadores: Ademir Justino de Morais, Everson Donizetti Inocêncio Alves, Danilo Martins de Oliveira, 16 
Gustavo Vinícius de Paula, João Fernando de Souza, Leonardo Donizetti de Moraes, Luiz Smargiassi 17 
Filho, Marcelo de Araújo Cunha, Marco Aurélio Sarrassini, Maria José Cyrino Marcelino, Paulo Rogério 18 
Leite Ribeiro e Wilson Ruiz de Oliveira. II) ORDEM DO DIA: 01-) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: A-) 19 
MATÉRIA DO EXECUTIVO: 01-)PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N°31/2021 que dispõe sobre “A 20 
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ COM ESTADO DE MINAS 21 
GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, VISANDO 22 
A ABSORÇÃO DOS ANOS INICIAIS DA REDE ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em 23 
1ª DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 31/2021. Com a palavra a vereadora 24 
MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Externou que ela, juntamente com os demais vereadores que 25 
compõem a Comissão de Educação da Casa, se debruçaram muito acerca do projeto em questão, 26 
com a finalidade de analisar eventuais falhas ou erros presentes que pudessem, de certa forma, 27 
prejudicar os profissionais da educação. Expôs que seu parecer, como Presidente da Comissão, é 28 
contrário a efetivação do projeto. Haja vista que, na ótica da vereadora, o projeto precisa de mais 29 
tempo e de um cuidado maior para ser apreciado. Por este motivo, a vereadora requeriu vista do 30 
projeto em questão. Encerrou. Com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Expôs 31 
que esteve presente em uma reunião com os nobres vereadores Ademir Justino de Morais, Éverson 32 
Donizetti Inocêncio Alves e Marco Aurélio Sarrassini, da qual o objeto em pauta foi, justamente, o 33 
referido projeto. Externou que no decorrer da reunião, muitas dúvidas acerca do projeto foram 34 
surgindo, tendo várias divergências de entendimento da matéria entre os vereadores. Por este motivo, 35 
solicitou que fosse convocada a Superintendente de São Sebastião do Paraíso, Sra. Maísa, com o 36 
intuito de dispor informações referentes à matéria para os vereadores. Relatou que os profissionais da 37 
educação devem ter sua voz escutada, tendo em vista que eles são os principais afetados pela 38 
aprovação ou não do projeto alhures mencionado. Encerrou. Com a palavra a vereadora MARIA JOSÉ 39 
CYRINO MARCELINO. Relatou a importância de que o projeto seja melhor analisado para que, 40 
consequentemente, os professores e demais profissionais da educação não sejam prejudicados 41 
indevidamente. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. 42 
Parabenizou a todos os profissionais da educação presentes na Casa, ressaltando, inclusive, a 43 
importância de cada um para o desenvolvimento do projeto. Encerrou. Com a palavra o vereador 44 
PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Expôs que a forma com que o projeto foi encaminhado para a 45 
Câmara para análise foi de forma repentina. Portanto, não houve um tempo considerável para que 46 
pudesse ser realizada uma abordagem profunda acerca do tema, com o intuito de entender e 47 
compreender, de fato, a matéria em questão e seus eventuais erros ou ilegalidades presentes. 48 
Externou aos professores presentes que o projeto será melhor analisado, visando não acarretar 49 
prejuízos à classe. APARTEOU a vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Relatou que 50 
acompanhou muitos profissionais da educação a uma reunião realizada pelo o executivo com o intuito 51 
de explicar o que iria ser apreciado, entretanto, a explicação foi pouco efetiva devida a complexidade 52 
do projeto. Expôs que muitos professores estão demasiadamente preocupados com a propositura do 53 
projeto, haja vista que muitos temem perder o emprego que tanto amam e precisam em decorrência da 54 
municipalização. De volta com a palavra o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Externou ser 55 
necessário o pedido de vista do projeto requerido pela também colega de Casa, a vereadora Maria 56 
José Cyrino Marcelino. Relatou que sua bandeira é Guaxupé, endossando todo sua disponibilidade 57 
aos professores. Encerrou. Com a palavra o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Expôs que o 58 
projeto em questão, a princípio, não deveria ter sido pautado, haja vista que o prazo estipulado para 59 
análise da matéria foi insuficiente devido a complexidade do projeto. Relatou que a maneira com que o 60 
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projeto foi encaminhado à Câmara foi irracional e devidamente ilegal. Isso porque não existe, seja no 61 
Regimento Interno ou Lei Orgânica, o regime intitulado como “Urgência Urgentíssima”, sendo possível 62 
somente o conhecido regime de “Urgência”, da qual a finalidade é altamente descritiva. Questionou o 63 
Executivo quanto a falta de um líder na Casa, relatando não compreender se está, de fato, complicado 64 
conseguir algum representante dentro da Câmara ou se o Poder Executivo está mesmo ignorando a 65 
importância do Poder Legislativo. Relatou o seu descontentamento com a Secretária de Educação, 66 
expondo que muitas das respostas provindas desta secretaria são, em sua maioridade, respostas 67 
evasivas e automáticas. Portanto, não havendo preocupação alguma para com o Poder Legislativo. 68 
Relatou que jamais se comprometeria em votar um projeto sem antes procurar entender e 69 
compreender melhor sobre o que se trata e as possíveis consequências que, por ventura, poderiam 70 
causar a sociedade guaxupeana. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA 71 
DE PAULA. Externou que, por fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, o projeto foi 72 
amplamente analisado no que diz respeito a legalidade, constitucionalidade e juridicidade pelo corpo 73 
jurídico da casa em conjunto com os membros da referida comissão. Expôs sua preocupação em 74 
relação à aprovação do projeto, dizendo ser necessário ouvir o que a Superintendente de São 75 
Sebastião do Paraíso tem a dizer em relação ao projeto. Encerrou. Com a palavra o vereador LUIZ 76 
SMARGIASSI FILHO. Expôs que o projeto deve ser melhor analisado, com uma estipulação de prazo 77 
maior. Relatou a importância dos profissionais da educação, pedindo respeito e atenção para com a 78 
classe desses profissionais. Externou ser a favor da retirada do projeto em questão. Encerrou. A 79 
pedido dos vereadores Danilo Martins de Oliveira, Luiz Smargiassi Filho, Maria José Cyrino Marcelino, 80 
Marcelo de Araújo Cunha e Paulo Rogério Leite Ribeiro, e, a respeito de todos os profissionais da 81 
educação, o PRESIDENTE retirou o projeto de pauta para uma melhor apreciação futura. O 82 
PRESIDENTE externou que se estivesse na condição de desempate, seu voto seria contrário ao 83 
projeto, justamente por compreender que existe a necessidade da Superintendente de São Sebastião 84 
do Paraíso, Sra. Maísa, comparecer nesta Ílustre Casa de Leis para prestar esclarecimentos acerca do 85 
projeto. Encerrou. Com a palavra a vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Solicitou, 86 
encarecidamente, para que as professoras se acalmassem em relação ao projeto, expondo que ela, 87 
juntamente com os demais vereadores, irão fazer de tudo para que nenhum profissional da educação 88 
seja prejudicado. Encerrou. 02-) PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº32/2021 que dispõe sobre 89 
“ALTERA A LEI MUNICIPAL 1829 DE 07 DE JANEIRO DE 2008, PARA DISPOR SOBRE A 90 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO 91 
DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO E ATENDENTE AMBULATORIAL LOTADOS 92 
EXCLUSIVAMENTE NOS POSTOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA 93 
MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NO SETOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FORA DO 94 
DOMICÍLIO, E ENQUANTO EXPOSTOS A AMBIENTE INSALUBRE E PELO PERÍODO EM QUE 95 
PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM SAÚDE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO 96 
NOVO CORONAVÍRUS”. Em PRIMEIRA DISCUSSÃO o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 97 
N°32/2021. Com a palavra o vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Agradeceu o Prefeito Dr. 98 
Heber pela atenção e disponibilidade de sempre e por tê-lo recebido na Secretaria Municipal de Saúde, 99 
cuja finalidade era a de debater e compreender o projeto em questão. Enalteceu a grandeza e 100 
importância do projeto, solicitando a colaboração dos demais colegas de plenário para que o projeto 101 
seja aprovado em primeira votação. Encerrou. Com a palavra o vereador GUSTAVO VINÍCIUS 102 
SILVEIRA DE PAULA. Parabenizou todos os profissionais da saúde presentes na Casa por todo o 103 
empenho realizado diariamente em prol da população guaxupeana. Encerrou. Com a palavra o 104 
vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Elogiou a iniciativa do projeto, expondo ser de grande 105 
valia para toda a sociedade do município. Externou que o projeto veio com certo atraso para a Câmara, 106 
ressaltando a devida importância da aprovação em primeira votação. Parabenizou a todos os 107 
profissionais da saúde que estão na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. Encerrou. Com a 108 
palavra o vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. Parabenizou todos os professores 109 
presentes na Casa, ressaltando a importância que esta linda classe possui para com toda a sociedade. 110 
Pediu ao Presidente para que, caso seja aprovado em 1ª votação, seja marcada o quanto antes uma 111 
outra sessão para nova apreciação e votação do referido projeto. Encerrou. Com a palavra o vereador 112 
LUIZ SMARGIASSI FILHO. Externou que a insalubridade deveria ser, não somente para o momento 113 
pandêmico do qual nos encontramos atualmente, mas sim ser efetivado com caráter permanente. 114 
Encerrou. Com a palavra o vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA. Agradeceu a todas as 115 
profissionais da educação que estavam presentes na Casa, enaltecendo a grandeza e importância de 116 
seus trabalhos para com a sociedade. Relatou a importância de se fazer uma moção de aplauso, em 117 
nome de todos os vereadores, para as unidades sentinela que atuam no dia a dia e, de forma rigorosa, 118 
contra este terrível vírus. Expôs a necessidade de se realizar a segunda apreciação e votação do 119 
projeto, haja vista que se trata de uma matéria de natureza urgente. Relatou que as Comissões da 120 
Câmara na atual legislatura estão de parabéns. Isso porque todos os vereadores tem se comprometido 121 
a realizar um empenho muito grande em favor a toda a população guaxupeana, facilitando assim, as 122 
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atividades legislativas. Externou ser mais do que justo a aprovação do projeto em questão, haja vista 123 
que inúmeras pessoas irão se beneficiar da insalubridade. Com a palavra o vereador MARCELO DE 124 
ARAÚJO CUNHA. Ressaltou a importância do projeto, enaltecendo que, quanto antes o projeto for 125 
aprovado, melhor será para toda a população guaxupeana. Relatou que os servidores da saúde que 126 
ocupam o cargo de agente de administração e atendente ambulatorial, atualmente recebem um auxílio 127 
de 20%, todavia, por estarem na linha de frente contra a Covid-19, o referido benefício deveria ser de 128 
40%. Ocorre que esses servidores não são considerados como grupo atuante na linha de frente contra 129 
à Covid-19 pelo dispositivo legal, o que por sua natureza, acaba por ser uma injustiça. APARTEOU o 130 
vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. Externou total apoio aos dizeres do nobre vereador 131 
Marcelo de Araújo Cunha. De volta com a palavra o vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. 132 
Solicitou que seja melhor avaliado o cuidado para com estes importantes profissionais, relatando ser 133 
de imensa importância a valorização desses servidores. Encerrou. Em PRIMEIRA VOTAÇÃO o 134 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N°32/2021 foi aprovado por unanimidade. Encerrou. 135 
ENCERRADA A SESSÃO. Nada mais havendo a se tratar na Ordem do Dia, o Presidente declarou 136 
encerrados os trabalhos da 8ª Sessão Extraordinária do dia 22/07/2021. Para constar, lavrou-se esta 137 
ata que, após lida, votada e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Eu, Benedito Resende 138 
Neto, Diretor do Departamento de Assuntos Legislativo desta Casa de Leis, 139 
(________________________) a subscrevi e assino.  140 
 141 
 142 
 143 

ADEMIR JUSTINO DE MORAIS                                     EVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO ALVES 

 

 

DANILO MARTINS DE OLIVEIRA                                    GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA 

 

 

 

JOÃO FERNANDO DE SOUZA                                               LEONARDO DONIZETTI DE MORAES 

 

 

 

LUIZ SMARGIASSI FILHO                                                        MARCELO DE ARAÚJO CUNHA 

 

 

 

MARCO AURÉLIO SARRASINI                                                MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO 

 

 

PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO                                           WILSON RUIZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS 

Presidente 


