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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - ESTADO DE MINAS GERAIS

EM 14/02/2022

Às 19h08min do dia 14 (catorze) de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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. Heber 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 e agradeceu a presença de todos, especialmente a presença do Senhor

Prefeito, Dr. Heber Hamilton Quintella, do Secretário Municipal de Governo e Planejamento, Renato Carlos de

Gouvêa e  Assessor do Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes, Marcos Daniel de Carvalho. Justificou a

ausência do vereador Marco Aurélio Sarrassini. Disse que, havendo número legal de Edis, declarava abertos

os trabalhos do dia. Estavam presentes os vereadores: 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, Maria José Cyrino Marcelino, Paulo

Rogério Leite Ribeiro e Wilson Ruiz de Oliveira. Registrada a presença, o PRESIDENTE passou ao expediente

II-) EXPEDIENTE: 1-) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS Ata da 20ª Sessão Legislativa Ordinária do dia

13/12/2021. EM DISCUSSÃO DA ATA, nenhum dos vereadores manifestou-se. EM VOTAÇÃO A ATA DA 20ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. A seguir, a Ata da 17ª Sessão

Legislativa Extraordinária do dia 27/12/2021. EM DISCUSSÃO DA ATA, não houve manifestação por parte

de  nenhum  dos  vereadores  presentes.  EM  VOTAÇÃO,  A  ATA  DA  17ª  SESSÃO  LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Logo depois, a Ata da  1ª Sessão Legislativa

Extraordinária do dia 19/01/2022. EM DISCUSSÃO DA ATA, nenhum dos vereadores presente fez o uso da

palavra.  EM VOTAÇÃO, A ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA FOI APROVADA POR

UNANIMIDADE.  Por  derradeiro,  a  Ata  da  2ª  Sessão Legislativa  Extraordinária  do dia  28/01/2022.  EM

DISCUSSÃO  DA  ATA,  não  houve  discussão.  EM  VOTAÇÃO,  A  ATA  DA  2ª  SESSÃO  LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerradas as discussões e votações de atas de

Sessões  Legislativas  anteriores,  o PRESIDENTE passou  às  correspondências  recebidas  pela  Câmara

Municipal de Guaxupé. 2-) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS O PRESIDENTE fez a leitura do Convite da

Escola  do  Legislativo  da  Câmara  Municipal  de  Guaxupé  Vereador  Miguel  Antônio  Stampone  para  o

lançamento do Parlamento Jovem de 2022, com o tema “Saúde Mental do Jovem” a ser realizado no dia 23 de

fevereiro  de 2022 às  18h00 na Câmara  Municipal  de  Guaxupé.  O  PRESIDENTE aproveitou,  ainda,  para

reforçar o convite aos colegas vereadores e ao Sr. Prefeito, Heber Hamilton Quintella. Seguidamente, pautou

as indicações.  3-)  INDICAÇÕES:  INDICAÇÃO Nº  311/2021, de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE

SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a viabilidade de implementação de estacionamento de 45º nas

intermediações  das  ruas  próximas  da  Santa  Casa,  principalmente  ao  canteiro  em frente  a  Igreja  Nossa

Senhora Aparecida”. INDICAÇÃO Nº 312/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que

dispõe sobre “Que seja  analisada a viabilidade de implementação de  uma PASSARELA,  ou  seja,  FAIXA

ELEVADA no entroncamento da Avenida Conde Ribeiro do Valle com a R. Cel Joaquim Costa.  Além disso,

solicito a análise de instalação de um novo Semáforo no local”.  INDICAÇÃO Nº  313/2021,  de autoria  do

vereador  DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS,  que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de

RESTAURAÇÃO do alambrado do Campo do Planalto, além de ser realizada a limpeza da calçada situado

frente ao campo, na Rua Martimiano Prado Filho, no Bairro Jardim Planalto”.  INDICAÇÃO Nº  314/2021, de

autoria  do  vereador  DONIZETTI  LUCIANO  DOS  SANTOS,  que  dispõe  sobre  “Que  seja  analisada  a

possibilidade de LIMPEZA nas bocas de lobo na Rua Olívio João Pallos, no bairro Nova Floresta”. INDICAÇÃO
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Nº 315/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a

viabilidade  de  implantação  de  semáforos  no  cruzamento  entre  a  Av.  Tancredo  Neves  e  a  Rua  Capitão

Martimiano  Prado,  nas  proximidades  do  Superatacado  Tonin”.  INDICAÇÃO  Nº  316/2021,  de  autoria  do

vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja realizada a complementação de pintura

de faixas de trânsito na Rua Alcides Baldini, bem como análise de instalação de quebra-molas”. INDICAÇÃO

Nº  001/2022,  de autoria  do vereador  DONIZETTI  LUCIANO DOS SANTOS,  que dispõe sobre  “Que seja

analisada a possibilidade de realizar a manutenção da manta asfáltica da Rua Emílio Ribas, próximo ao imóvel

de número 248, no Bairro Catetos”. INDICAÇÃO Nº 002/2022, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE

SOUZA,  que  dispõe sobre  “Que seja  realizada em regime de  urgência  e  principalmente  nesta  época de

chuvas,  a  manutenção  da  ponte  localizada  na  estrada  rural  da  Fazenda  Bocaina,  pertencente  a  este

município”.  INDICAÇÃO Nº  003/2022,  de autoria  do vereador  DONIZETTI  LUCIANO DOS SANTOS,  que

dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de  realizar a manutenção dos brinquedos localizados na

Praça do Bairro Jardim Aeroporto em Guaxupé/MG”. INDICAÇÃO Nº 004/2022, de autoria do vereador JOÃO

FERNANDO DE SOUZA,  que dispõe sobre “Que seja realizada em regime de urgência a implantação de

redutores de velocidade e faixas de pedestre nas duas vias da Avenida Felipe Elias Zeitune, no trecho entre a

Quadra  de  Esporte  do  Parque  I  e  a  Escola  CAIC”.  INDICAÇÃO  Nº  005/2022,  de  autoria  do  vereador

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de construção de

calçadas em ambos os lados do anel viário em todos os terrenos do município e em todo o trecho que fica

dentro da área urbana de Guaxupé, desde o trevo da Hyundai - na Rodovia Jamil Nasser passando pelos

bairros Limoeiro, Ouro Verde, Jardim Aeroporto, Jardim Alvorada e Adjacências, até a BR 491. E ainda, nos

terrenos  que  forem  de  propriedade  particular,  que  os  donos  sejam  notificados  a  fazerem  as  calçadas”.

INDICAÇÃO Nº  006/2022, de autoria do vereador  DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre

“Que seja analisada a possibilidade de manutenção na manta asfáltica da Rua Abrão Julião Farah no Bairro

Jardim Planalto”. INDICAÇÃO Nº 007/2022, de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, que

dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de reparo no meio-fio que está quebrado na rua Wanderley

Gameiro Marques no Bairro Jardim Limoeiro”. INDICAÇÃO Nº 008/2022, de autoria do vereador DONIZETTI

LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de realizar a instalação de

iluminação pública na Avenida Maria Gabriela Monteiro, nas proximidades do trevo do Japy”. INDICAÇÃO Nº

009/2022, de autoria do vereador MARCO AURÉLIO SARRASSINI, que dispõe sobre “Que seja analisada a

possibilidade de realizar a revitalização da Praça localizada no Bairro Catetos, através da poda de árvores,

implantação de bancos e de academias ao ar Livre, além de refazer o campo de futebol que existia no local e

era utilizado pela população e pela escola situada em frente ao local”. INDICAÇÃO Nº 010/2022, de autoria do

vereador MARCO AURÉLIO SARRASSINI, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de realizar a

implantação de faixa elevadas nos seguintes locais: nos dois sentidos da Avenida JOSÉ CECILIO RIBEIRO,

próximo a rotatória,  Bairro  Nova Floresta”.  INDICAÇÃO Nº  011/2022,  de autoria  do vereador  DONIZETTI

LUCIANO DOS SANTOS, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de realizar a instalação de

iluminação pública em ambos os lados do anel viário, em todo o trecho dentro da área urbana de Guaxupé,

desde o trevo da Hyundai  -  Rodovia Jamil  Nasser,  passando pelos bairros Limoeiro,  Ouro Verde,  Jardim

Aeroporto, Jardim Alvorada e Adjacências, chegando até a BR 491”. INDICAÇÃO Nº 012/2022, de autoria do

vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de troca da

lixeira situada na Rua Aparecida, em frente ao imóvel de nº 22”.  INDICAÇÃO Nº  013/2022,  de autoria do

vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade

de elaboração e apresentação do Projeto de Lei “Adote um Bem Público” conforme anteprojeto”. INDICAÇÃO

Nº  014/2022,  de autoria  do vereador  DONIZETTI  LUCIANO DOS SANTOS,  que dispõe sobre  “Que seja

analisada a possibilidade de realizar, em regime de URGÊNCIA, uma operação Tapa-Buracos na Avenida

Felipe Elias Zeitune, principalmente no trecho que fica nas proximidades da quadra do Parque dos Municípios

1, sentido “bairro para o centro”.  INDICAÇÃO Nº  015/2022, de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE

2
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90



Câmara Municipal de Guaxupé - Estado de Minas Gerais
Ata da 1ª Sessão Ordinária – 14/02/2022
PÁG. 3 de 10

SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a viabilidade de melhor iluminação pública na Av. José Pedro

Muniz,  no  bairro  Jardim  Agenor  de  Lima”.  INDICAÇÃO  Nº  016/2022,  de  autoria  do  vereador  PAULO

ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de recapeamento asfáltico

total da Avenida Felipe Elias Zeitune”.  INDICAÇÃO Nº 017/2022, de autoria do vereador  PAULO ROGÉRIO

LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade do imóvel localizado na Av. Felipe Elias

Zeitune nº 490 ser utilizado como Posto Integrado Guarda Civil Municipal e Polícia Militar”.  INDICAÇÃO Nº

018/2022, de autoria do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja analisada a

possibilidade de  revitalização da Praça da Bandeira e instalação de  uma academia ao ar  livre  no  local”.

INDICAÇÃO Nº 019/2022, de autoria do vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que

seja construído no Residencial Vale Verde um ponto de ônibus com cobertura para abrigar os passageiros do

transporte coletivo”. INDICAÇÃO Nº 020/2022, de autoria do vereador DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS,

que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de instalar redutores de velocidade na Rua Alvarenga

Peixoto,  no  bairro  Vila  Campanha”.  Em  seguida,  pautou  as  proposições  de  moções.  4-)  MOÇÕES

PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 001/2022 de autoria dos vereadores João Fernando de Souza, Ademir Justino

de Morais, Donizetti Luciano dos Santos, Gustavo Vinícius Silveira de Paula, Luiz Smargiassi Filho, Leonardo

Donizetti de Moraes e Marco Aurélio Sarrassini que dispõe sobre “CONCEDE MOÇÃO DE REPÚDIO À REDE

GLOBO  PELAS  CRÍTICAS  FEITAS  A  ARTISTAS  GUAXUPEANOS”.  PROPOSIÇÃO  DE  MOÇÃO  Nº

002/2022 de autoria de todos os vereadores que dispõe sobre “CONCEDE MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA

DE MARCOS REZENDE”. PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 003/2022 de autoria de todos os vereadores que

dispõe  sobre “CONCEDE  MOÇÃO  DE  PESAR  À  FAMÍLIA  DE  MANOEL  BARBOSA  DE  SOUZA”.

PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº  004/2022 de autoria de todos os vereadores  que dispõe sobre “CONCEDE

MOÇÃO DE APLAUSO À NOVA DIREÇÃO DA EM CORONEL ANTÔNIO COSTA MONTEIRO, COMPOSTA

PELA DIRETORA VALÉRIA CRISTINA DA SILVA”. PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 005/2022 de autoria de

todos  os vereadores  que dispõe sobre “CONCEDE MOÇÃO DE APLAUSO  À NOVA DIREÇÃO DA EM

EDUCADORA  YOLANDA  CONTI  BERTONI,  COMPOSTA  PELA  DIRETORA  MARCI  DE  ALMEIDA

FLORIO”.  PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº  006/2022 de autoria  de todos os vereadores  que dispõe sobre

“CONCEDE MOÇÃO DE APLAUSO  À NOVA DIREÇÃO DA EM DELFIM MOREIRA, COMPOSTA PELA

DIRETORA SILVIA HELENA DE PAULA”. PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO Nº 007/2022 de autoria de todos os

vereadores que dispõe sobre “CONCEDE MOÇÃO DE APLAUSO À NOVA DIREÇÃO DA EM ELIAS JOSÉ,

COMPOSTA  PELO  DIRETOR  DOUGLAS  CRISTIAN  RODRIGUES  CRUZ”.  Encerradas  as  moções,  o

PRESIDENTE  passou aos requerimentos.  5-)  REQUERIMENTOS Não foram apresentados requerimentos.

Iniciando o Pequeno Expediente,  o  PRESIDENTE  passou aos requerimentos de uso da tribuna. Antes de

conceder  a  palavra  aos  vereadores  inscritos,  o  PRESIDENTE  convidou  excepcionalmente  o  Sr.  Prefeito,

HEBER HAMILTON QUINTELLA para  fazer  o  uso  da  palavra.  Iniciou  cumprimentando a todos.  Falou  a

respeito da boa relação entre o Executivo Municipal e a Câmara Municipal. Desejou um ano legislativo muito

produtivo aos vereadores. Finalizou. Continuamente,  III) PEQUENO EXPEDIENTE 1-) USO DA TRIBUNA A

CONVITE DO PRESIDENTE OU COMISSÃO Não houve.  2-)  USO DA TRIBUNA PELOS LÍDERES DE

BLOCOS PARLAMENTARES OU VEREADORES Inscreveu-se a Vereadora Maria José Cyrino Marcelino, a

qual iniciou o uso da tribuna cumprimentando a todos e adiantou que falará a respeito do Vale Verde. Disse

que esteve em reunião com algumas mães moradoras do bairro que apontaram problemas no transporte no

bairro. Afirmou que, entre as cinco paradas de ônibus no bairro, não há nenhum ponto coberto. Alegou, ainda,

que crianças matriculadas em determinadas escolas têm de utilizar o transporte sozinhas. Aproveitou, também,

para demonstrar a situação da estrutura das casas construídas no bairro: infiltrações, falhas nos telhados.

Afirmou que os moradores vêm tentando solucionar o problema estrutural das casas com a Caixa Econômica

Federal sem sucesso por cinco meses. Expôs que falou com Secretários Municipais sobre a questão e que,

por se tratar de um problema ocorrendo em diversas casas, cabe ao Poder Público solucioná-lo e não às

famílias  individualmente.  Requereu  que o  Poder  Público  acompanhe  a  situação  do  bairro.  Falou  que  foi
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prontamente atendida pela Secretária Municipal de Educação juntamente com mães representantes do bairro

para tratar do acesso às creches. Reiterou, por fim, que há a necessidade de que a equipe do Executivo

responsável  pelo  loteamento  observe  de  perto  o  problema da estrutura  das  casas  do bairro.  Finalizou  e

agradeceu. A seguir, o PRESIDENTE requereu que o Vice-Presidente assumisse a condução da Sessão para

que  ele  pudesse  fazer  uso  da  tribuna.  Iniciou  sua  fala  cumprimentando  a  todos  e  demonstrando  sua

indignação para com o diretor da ARSAE e a taxa de coleta e tratamento de esgoto  paga pelos cidadãos

guaxupeanos. Falou que os vereadores são constantemente cobrados a respeito da referida taxa. Afirmou que,

enquanto parlamentares, cabe tentar intermediar  junto ao Estado para que alguma medida seja feita. Expôs

que enfrentamos um momento de alta na inflação, queda no poder de compra dos salários, alta das contas de

energia. Demonstrou que cidades que possuem a devida rede de tratamento de esgoto pagavam uma taxa de

100% (cem por cento) e passaram a pagar 74% (setenta e quatro por cento); enquanto isso, cidades como

Guaxupé, que pagavam 25% (vinte e cinco por cento) passaram a pagar 74% (setenta e quatro por cento),

sofrendo  um  aumento  de  49%  (quarenta  e  nove  por  cento).  Demonstrou  seu  descontentamento  com a

resposta do diretor da ARSAE em publicação em rede social. Deixou o apelo e o convite para que o diretor da

agência, Antônio Claret, use a tribuna e explique para a população guaxupeana a taxa absurda. Finalizou. Em

seguida, o  PRESIDENTE  reassumiu a condução da Sessão Legislativa e iniciou o Grande Expediente.  IV-)

GRANDE  EXPEDIENTE: Concedeu  a  palavra  ao  primeiro  vereador  inscrito,  PAULO  ROGÉRIO  LEITE

RIBEIRO.  Iniciou  cumprimentando  a  todos.  Em primeiro,  concordou  como Presidente  com o  exposto  na

tribuna. Reiterou que já propôs uma moção de repúdio ao Diretor da ARSAE. Pediu que o Sr. Assessor do

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes o agradecesse pelo convite do evento realizado na última sexta-

feira. Falou da verba destinada pelo Deputado à Polícia Militar em Guaxupé para a patrulha rural. Agradeceu

também ao Capitão Salgado. Alegou que a patrulha trará maior segurança aos moradores da zona rural no

Município. Elogiou o trabalho realizado pelo referido Deputado Estadual. Finalizou lamentando que o Padre

Reginaldo deixará a cidade de Guaxupé. Afirmou tratar-se de uma sensível perda para a comunidade católica

e para a cidade toda. Agradeceu e encerrou. Seguidamente, concedeu a palavra à próxima vereadora inscrita,

MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Cumprimentou a todos e sugeriu que, da mesma forma que a Câmara

realiza o Câmara Itinerante, o Executivo devesse promover o “Prefeitura Itinerante” nos bairros. Exemplificou

através do caso que acompanhou de duas mães que fizeram um percurso de aproximadamente três horas

para receberem leite como benefício social.  A seguir, trouxe a questão dos problemas com a empresa de

transporte  TUGA. Relembrou que o Executivo  prometeu a criação de  uma comissão para acompanhar  o

problema  e  que,  por  mais  de  um  ano,  não  houve  medidas  tomadas  pela  comissão.  Reiterou  ser  muito

importante  observar  de  perto  os  problemas  com  a  empresa,  especialmente  por  conta  do  transporte  de

crianças.  Prosseguiu falando a respeito  de lista  de materiais  escolares.  Afirmou que os responsáveis  por

crianças matriculadas na rede pública municipal  não podem ser obrigadas a comprar materiais escolares.

Continuou alegando que no dia oito  de março a Comissão de Educação e Cultura fará uma visita  a um

Município  que  ampliou  o  horário  de  atendimento  das  creches.  Agradeceu  e  encerrou.  Logo  depois,  o

PRESIDENTE  concedeu a palavra  ao  vereador  LUIZ SMARGIASSI FILHO.  Começou cumprimentando a

todos. Expôs que, na data desta Sessão, esteve em reunião no Executivo, acompanhado do vereador Everson

Donizetti Inocêncio Alves para tratar de compromissos do Executivo do ano de 2021. Afirmou que os aparelhos

de ginástica na Praça Estevan Franchi logo serão instalados. Falou também da academia de ginástica na

Praça da Bandeira, a qual o Prefeito confirmou que em breve será construída. Também no bairro Bela Vista, o

Prefeito confirmou a construção da academia. Cobrou do Executivo também a instalação de um poste no

Parque das Orquídeas onde os moradores desejam realizar caminhadas e a troca de uma lâmpada no Parque

Municipal da Mogiana. Requereu também a elaboração de uma indicação para a implantação de “vale gás” em

Guaxupé,  tal  qual  em  Passos.  Falou,  ainda,  a  respeito  das  cirurgias  eletivas.  Afirmou  que,  segundo  a

Secretária Municipal de Saúde, foram realizadas trinta cirurgias eletivas oftalmológicas. Expôs que a realização

das  cirurgias  foi  interrompida  novamente  por  conta  do  agravamento  da  pandemia  do  novo  conoravírus,
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especialmente por conta daqueles que não se vacinaram. Reafirmou a importância da vacinação. Finalizou.

Logo após, fez o uso da palavra o vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES. Cumprimentou a todos e

expôs o caso de um munícipe morador da zona rural que faz sessões de hemodiálise e cujo tratamento foi

transferido para outro município. Alegou que, em contato com os dirigentes da Santa Casa de Misericórdia de

Guaxupé, foi informado de que o Centro de Hemodiálise pode atender até 120 (cento e vinte) pacientes e que,

ainda, todas as vagas estão ocupadas. Falou que,  a ampliação do espaço físico do Centro de Hemodiálise

está concluído.  Demonstrou que a expectativa de ampliação é para que o Centro possa atender até 200

(duzentos e dez pacientes). Abordou também que os valores provenientes da devolução da Câmara Municipal

para o Executivo foram devidamente destinados ao Centro de Hemodiálise que já estão sendo utilizados para

a aquisição de equipamentos. Agradeceu também ao Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes pelos valores

destinados ao Município de Guaxupé, especificamente à Polícia Militar para a implantação da patrulha rural e

ao Município de Guaxupé para a construção dos vestiários na Escola Municipal Dr. Carlos. Requereu que

fosse indicado ao Prefeito que destinasse obrigatoriamente a verba à construção dos vestiários. Encerrou

parabenizando toda a equipe da Polícia Militar e o Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes pelo trabalho na

patrulha rural. Reiterou a importância da patrulha para a segurança dos produtores rurais. Requereu, ainda, a

elaboração e proposição de uma moção de aplausos ao Tenente Coronel Trajano, ao Tenente Coronel Dênis e

ao Capitão Salgado pelo feito. Por fim, endossou a fala do Presidente na tribuna a respeito da ARSAE e da

COPASA.  Agradeceu e finalizou.  Ato  contínuo,  o  PRESIDENTE  concedeu o  uso  da palavra  ao  vereador

GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Desejou boa noite a todos e demonstrou sua satisfação com a

informação  de  que  o  repasse  feito  pela  Câmara  Municipal  ao  Executivo  já  foi  destinado  ao  Centro  de

Hemodiálise  de  Guaxupé.  Afirmou  que  vem  trabalhando,  junto  a  deputados,  pela  Saúde  do  Município.

Prosseguiu reiterando a Indicação nº 13 que fez ao Executivo com um anteprojeto de lei referente ao projeto

“Adote um Bem Público”. Explicou que trata-se de uma iniciativa em que pessoas físicas ou jurídicas podem

“adotar” um bem público, qual seja uma praça ou um campo. Trazendo, assim, melhor qualidade de vida para

a  população  e  reduzindo  despesas  ao  Executivo.  Demonstrou  que  municípios  como  Belo  Horizonte,

Divinópolis, Santo Antônio do Norte e Uberlândia já aderiram ao projeto. Depois disso, falou da importância de

uma gestão preocupada com a geração de empregos e expôs que, no ano de 2021, Guaxupé criou 847

(oitocetos e quarenta e sete) empregos formais. Em seguida, parabenizou o Deputado Estadual Antônio Carlos

Arantes e seu assessor, Marcos, pelo trabalho que têm feito no Município de Guaxupé. Por fim, demonstrou

seu contentamento com a possibilidade da construção de gasodutos na cidade. Relembrou a reunião relizada

com o Sr. Vice-Prefeito, Rodrigo Borges e o empresário Betão Pasqua, onde nasceu o projeto. Agradeceu,

novamente o Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes por viabilizar a reunião com a GASMIG. Encerrou.

Continuamente,  a  palavra  foi  concedida  ao  vereador  EVERSON  DONIZETTI  INOCÊNCIO  ALVES.

Cumprimentou a todos. Em primeiro,  reafirmou as palavras de repúdio do Presidente na tribuna contra a

ARSAE e contra a COPASA. Prosseguiu parabenizando a Sociedade Esportiva Guaxupé que completou 70

(setenta) anos. Relembrou ter jogado profissionalmente para o clube e afirmou  ansiar o retorno dos jogos.

Agradeceu, também a Secretária Municipal de Educação, a Renata, Diretora da Escola Municipal Professor

José  de  Sá,  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Novo  Horizonte  e  toda  a  comunidade  pelo  trabalho

realizado de pintura da quadra de esportes. Falou da importância de trabalhar conjuntamente com a população

para fazer melhorias em prol de todos. Sobre a academia ao ar livre na Praça da Bandeira, afirmou que o

Prefeito informou que em breve a academia será instalada. Falou, ainda, que acompanhou a situação do

transporte  escolar  no  bairro  Vale  Verde  e  reiterou  que  o  serviço  realmente  deixa  a  desejar;  além  da

inexistência de ponto de parada de ônibus coberto. Agradeceu também à Secretaria Municipal de Segurança

Pública e Defesa Social e o DIMUTRAN pelo atendimento à sua indicação para a melhoria do trânsito no

cruzamento da Rua São Pedro da União com a Rua Campo do Meio. Seguidamente, parabenizou a Polícia

Militar  pela  implementação da  patrulha  rural.  Por  fim,  alegou  que  tem  sido  reclamações  por  conta  da

ocorrência frequente de furtos e roubos no Residencial Fazenda Planalto. Logo após, fez o uso da palavra o
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vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Começou cumprimentando a todos. Em primeiro, parabenizou o

servidor da Câmara Municipal, Jorge Alves Ribeiro Neto, pelo seu aniversário. Continuamente, comentou o

aniversário de 70 (setenta) anos da Sociedade Esportiva Guaxupé. Reiterou a importância da função político-

parlamentar dos vereadores ao intermediarem interesses da população, de maneira republicana, junto a outras

esferas e parabenizou todos os colegas pelo trabalho neste sentido. Relembrou que, um dos projetos que os

vereadores têm pleitado é o “Gol do Brasil” da CBF de cunho social para incluir 240 (duzentos e quarenta)

crianças e adolescentes no esporte. Reiterou, também, a questão da ampliação do horário de funcionamento

das creches municipais e reafirmou a realização de uma reunião em São Sebastião do Paraíso, município que

já prolongou o horário de atendimento das creches. Afirmou que a Comissão de Educação e Cultura pretende

trazer  de  tal  reunião soluções e  sugestões para o Executivo  de Guaxupé.  Por  derradeiro,  parabenizou o

Presidente desta Casa pela melhoria nas transmissões das Sessões, argumentando que atendem ao princípio

constitucional  da publicidade. Acrescentou, ainda, que seria pertinente a elaboração e proposição de uma

moção  de  aplausos  ao  Padre  Reginaldo  que,  independentemente  da  religião,  dedicou-se  à  comunidade

guaxupeana.  Em  continuidade,  falou  o  vereador  inscrito  JOÃO  FERNANDO  DE  SOUZA.  Iniciou

cumprimentando a todos. Comentou que a Câmara Municipal está prestes a receber o Plano Municipal de

Saneamento  Básico  e  que,  com  o  plano,  o  Município  pode  receber  aproximadamente  R$  600.000,00

(seiscentos mil reais) ao ano para investir em saneamento básico. Seguidamente, reiterou a importância de

unidade entre os vereadores, especialmente por agregar força ao Poder Legislativo. Parabenizou também os

colegas  que  buscam  por  verbas  a  serem  investidas  na  restauração  do  Palácio  das  Águias.  Por  fim,

considerando-se o ataque sofrido em uma conta bancária da Câmara Municipal, alertou a todos a respeito de

golpes que podem acontecer com boletos e redes sociais. Finalizou. A seguir, falou o vereador MARCELO DE

ARAÚJO CUNHA. Cumprimentou a todos e iniciou falando a respeito das cirurgias eletivas. Afirmou que na

fila de espera há mais de 3 (três) mil pessoas e que, apesar de a pandemia ter paralisado as cirurgias, há

pessoas na fila desde 2016. Relembrou que, quando da última Sessão Legislativa Ordinária, enviou um ofício

à Secretaria Municipal de Saúde que foi parcialmente respondido. Assim, solicitou a convocação, enquanto

Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, do Diretor da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

para prestar esclarecimentos. A seguir, falou sobre o esporte no Município. Afirmou que a Secretaria Municipal

de Esporte, Cultura e Turismo tem muito bem estruturados os projetos referentes à cultura, mas não o mesmo

com  relação  ao  esporte.  Afirmou  que  os  espaços  voltados  ao  esporte,  qual  sejam,  quadras,  campos  e

vestiários encontram-se desleixados e deteriorados. Sugeriu, ainda, projetos a serem desenvolvidos na pasta

do Esporte. Demonstrou que estes problemas são anteriores à pandemia e assim permaneceram. Questionou,

ainda,  o porquê de projetos não serem realizados se há recursos  fazê-los. Por derradeiro, falou também de

problemas relacionados à dívida ativa do município. Exemplificou através do caso de um munícipe que teve

sua aposentadoria  bloqueada por  conta de uma execução e que, ao fazer  o parcelamento do débito,  foi

orientado a  procurar  um advogado para  desfazer  o  bloqueio.  Sugeriu  que haja  uma notificação prévia  à

execução do débito. Acrescentou também sobre a notificação de proprietários de terrenos sujos e falou de todo

o procedimento para notificação, concluindo que se trata de um procedimento muito burocrático. Ao final, disse

ainda que, se o proprietário não realizar a limpeza do terreno, poderá pagar a multa e acabar por não limpar o

terreno. Afirmou, assim, que é necessário ferramentas para efetivar a limpeza, ainda que o proprietário não a

faça. Sugeriu que fosse contratada empresa e que, a seguir, o proprietário do terreno fosse inscrito em dívida

ativa e executado pelos valores despendidos pelo Executivo para a limpeza. Finalizou e agradeceu. Aqui,

antes  de  passar  a  discussão  e  votação  dos  projetos  de  lei,  o  PRESIDENTE  requereu  a  elaboração  e

proposição de uma moção de aplausos à Sociedade Esportiva Guaxupé pelo aniversário de 70 (setenta) anos.

Além disso, desejou boas vindas ao Padre Carlinhos, o qual assumirá a paróquia em substituição ao Padre

Reginaldo.  V)  ORDEM  DO  DIA: 1-)  PROJETO  SOB  REGIME  DE  URGÊNCIA:  PROJETO  DE  LEI  DO

EXECUTIVO Nº 009/2022 que dispõe sobre “ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 2562/2017, QUE DISPÕE SOBRE

A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO
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MEIO AMBIENTE -  CODEMA, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -  FMMA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”. EM 1ª DISCUSSÃO, nenhum dos vereadores presentes manifestou-se. EM 1ª VOTAÇÃO,

O PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2022 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Aqui, o vereador

LEONARDO DONIZETTI  DE MORAES,  requereu  que  o  projeto  fosse  pautado  em segunda discussão e

segunda votação nesta Sessão, por se tratar de projeto que tramita em regime de urgência. Diante disso, o

PRESIDENTE  consultou  o  plenário,  ocasião  em  que  nenhum  dos  vereadores  opôs-se.  Sendo  assim,  o

PRESIDENTE pautou o projeto. EM 2ª DISCUSSÃO, fez o uso da palavra o vereador DANILO MARTINS DE

OLIVEIRA. Explicou que o projeto apenas atribui ao CODEMA a competência de fiscalizar o Fundo Municipal

de Saneamento Básico com a inclusão de um inciso ao texto da Lei Municipal 2.562. A seguir, falou o vereador

MARCELO  DE  ARAÚJO  CUNHA.  Demonstrou  ser  favorável  à  aprovação  do  projeto  de  lei,  mas  fez

ponderações à participação da ARSAE em um projeto de tamanha relevância para o Município. Encerrada a

discussão.  EM 2ª VOTAÇÃO,  O  PROJETO DE LEI DO  EXECUTIVO Nº  009/2022 FOI APROVADO POR

UNANIMIDADE.  Continuamente,  foram  pautados  os  projetos  de  lei  ordinária.  2-)  PROJETO  DE  LEI

ORDINÁRIA: A-)  MATÉRIA DO EXECUTIVO  PROJETO DE LEI DO  EXECUTIVO Nº  06/2022 que dispõe

sobre “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR PERMISSÃO DE USO À COPASA/MG DE BEM

PÚBLICO LOCALIZADO NO JARDIM ALVORADA”. EM 1ª DISCUSSÃO, não houve manifestação por parte

de nenhum dos vereadores presentes. EM 1ª VOTAÇÃO, O PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2022

FOI APROVADO EM UNANIMIDADE.  Aqui, o vereador  DANILO MARTINS DE OLIVEIRA ressalvou que,

apesar de na ementa do projeto de lei constar “Jardim Alvorada”, no corpo do texto do projeto consta o bairro

“Jardim Girassol” e que, portanto, seria necessário verificar o bairro correto antes de o projeto ser pautado em

segunda discussão e segunda votação. Diante disso, o PRESIDENTE alertou os colegas vereadores para que

nenhum deles requeira a segunda discussão e a segunda votação deste projeto nesta Sessão. Prosseguiu. B-)

MATÉRIA  DO  LEGISLATIVO:  PROJETO  DE  LEI  DO  LEGISLATIVO  Nº  54/2021 que  dispõe  sobre

“DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA 'RUA BENEDICTO CERDEIRA'”. Autoria do vereador João Fernando de

Souza.  EM DISCUSSÃO ÚNICA,  requereu o uso da palavra o vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA.

Explicou que trata-se de projeto de denominação de via pública para regularizar o nome dado ao logradouro.

Encerrou. EM VOTAÇÃO ÚNICA, O  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 54/2021 FOI APROVADO POR

UNANIMIDADE. Em seguida, foi pautado o  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2022 que dispõe

sobre “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.851, DE 18 DE JUNHO DE 2021”. Autoria da Mesa

Diretora. EM DISCUSSÃO ÚNICA, falou o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Expôs que trata-se de

projeto para corrigir o nome de um logradouro, visto que havia ruas em bairros diferentes com o mesmo nome

“João Carlos da Silva”, mas referentes a homenageados diferentes. Afirmou que, se aprovado o projeto, o

logradouro passará a denominar-se “João Carlos da Silva – Joãozinho da Delegacia”. No entanto, afirmou que

a distinção das ruas se faz pelo bairro em que se localizam, não havendo problema que diferentes logradouros

em diferentes bairros sejam nomeados com a mesma denominação. Finalizou. Seguidamente, fez o uso da

palavra o vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA. Acrescentou que já existem ruas com o mesmo nome em

locais  diferentes.  Sugeriu  que  fosse  acrescentado  um  dispositivo  à  Lei  n.  1.513  para  sanar  eventuais

problemas semelhantes. Finda a discussão. EM VOTAÇÃO ÚNICA,  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº

001/2022  FOI  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  Logo  após,  pautou-se  o  PROJETO  DE  LEI  DO

LEGISLATIVO Nº 51/2021 que dispõe sobre “INSTITUI O CENSO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ,

VISANDO O CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria

do vereador Gustavo Vinícius Silveira de Paula.  EM 1ª DISCUSSÃO, começou fazendo o uso da palavra o

vereador  GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Explicou que no Município era feito um censo animal

mas que não tinha regularidade. Assim, o projeto determina que o censo animal seja realizado a cada dois

anos. Falou da importância dos dados para criar políticas públicas voltadas ao controle de zoonoses, por se

tratar de uma questão de saúde pública. Afirmou contar com o apoio dos colegas vereadores para a aprovação

do projeto. Requereu, se o projeto aprovado em primeira votação, que fosse pautado também em segunda
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votação. Por fim, relembrou que trata-se de uma atividade já realizada pelos agentes de vetores e que, no

entanto,  eles  passarão  a  efetivar  o  censo com regularidade,  com o  intuito  de  levantar  os  dados  para  a

Vigilância Sanitária. EM 1ª VOTAÇÃO, O  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 51/2021 FOI APROVADO

POR UNANIMIDADE.  A pedido do vereador autor do projeto,  o Plenário foi  consultado para pautá-lo em

segunda  discussão  e  segunda  votação,  ocasião  em que  não houve  oposição  por  parte  de  nenhum dos

vereadores.  Diante  disto,  o  PRESIDENTE  iniciou a  2ª DISCUSSÃO,  na qual  nenhum dos vereadores  se

manifestou. EM 2ª VOTAÇÃO,  O  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 51/2021 FOI APROVADO  POR

UNANIMIDADE. Seguidamente, foi pautado o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 57/2021 que dispõe

sobre “A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO E CÓDIGO SINAL VERMELHO, COMO FORMA

DE PEDIDO DE SOCORRO E AJUDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU

FAMILIAR,  MEDIDA  DE  COMBATE  E  PREVENÇÃO  À  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA,  CONFORME  A  LEI

FEDERAL Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006”. Autoria da vereadora Maria José Cyrino Marcelino. Com

a  palavra,  a  vereadora  MARIA  JOSÉ  CYRINO  MARCELINO.  Explicou  que  o  projeto  fora  amplamente

discutido e analisado, inclusive com a Sargento Aline,  a GCM Bruna e a Subsecretária de Segurança do

Estado de Minas Gerais, Andressa. Explicou que o programa trata-se de uma forma de se fazer a denúncia de

violência doméstica através de gestos,  evitando a exposição da vítima. Falou que a intenção é orientar o

comércio em geral de que, se uma mulher apresentar o símbolo ‘X’ em vermelho na palma da mão, é porque

ela se encontra em situação de violência doméstica e para que seja imediatamente acionada a Polícia Militar.

Apresentou uma imagem para ilustrar o símbolo. Concluiu expondo que se trata de mais uma forma de uma

mulher vítima de violência doméstica busque ajuda caso ela se sinta acoada em fazer a denúncia formal.

Pediu a colaboração dos colegas vereadores para a aprovação do projeto. Agradeceu e finalizou. Encerrada a

discussão.  EM 1ª VOTAÇÃO, O  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº  57/2021 FOI APROVADO POR

UNANIMIDADE. A pedido do vereador Marcelo de Araújo Cunha, o  PRESIDENTE  consultou o Plenário da

possibilidade  de  pautar  o  projeto  em segunda  discussão  e  segunda  votação.  Ao passo que,  não  houve

oposição, o projeto foi pautado.  EM 2ª DISCUSSÃO, requereu o uso da palavra a vereadora  MARIA JOSÉ

CYRINO MARCELINO.  Agradeceu  a  sensibilidade  do  vereador  Marcelo  de  Araújo  Cunha  e  afirmou  que

projetos semelhantes já foram aprovados em outros municípios. Alegou que, enquanto parte da rede de apoio,

vem buscando de todas as formas, diminuir a violência doméstica. Não apenas com a edição de leis, mas

também com a divulgação de informações e com a prestação de apoio. Relembrou que, durante a pandemia

do coronavírus, os casos de violência doméstica aumentaram. Agradeceu aos colegas pelo apoio ao projeto.

Logo depois, fez o uso da palavra o vereador  DANILO MARTINS DE OLIVEIRA.  Iniciou parabenizando à

vereadora Maria José Cyrino Marcelino pela iniciativa. Discorreu sobre como são comuns vídeos na internet de

mulheres vítimas de violência doméstica pedindo ajuda por conta da situação de vulnerabilidade diante do

agressor. Falou, ainda, das dificuldades que estas mulheres enfrentam para denunciar essas agressões e que,

portanto,  um  sinal  é  uma  boa  ferramenta  para  denúncia.  Concluiu  parabenizando  novamente  a  colega

vereadora pela proposição. Em seguida, falou o vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA.  Parabenizou a

vereadora Maria José Cyrino Marcelino pela iniciativa e pela representação feminina na Câmara Municipal.

Sugeriu  que  a  Câmara  ajude  na  divulgação  do  programa  e  do  código,  dado  o  alcance  da  instituição.

Relembrou o “Agosto Lilás” e afirmou que o tema não tem importância apenas naquele mês, mas diariamente.

Reiterou  ser  importante  realizar  uma  campanha  massiva.  Finalizada a  discussão.  EM 2ª  VOTAÇÃO,   O

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 57/2021 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, foi pautado o

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2022 que dispõe sobre “DIVULGAÇÃO MENSAL DOS CASOS

DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG”.  Autoria  do vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro.  EM 1ª

DISCUSSÃO,  iniciou  falando  o  vereador  PAULO  ROGÉRIO  LEITE  RIBEIRO.  Expôs  a  importância  da

divulgação em veículos oficiais dos dados referentes à dengue no Município. Explicou que o intuito do projeto é

tornar obrigatório ao Executivo a divulgação dos dados e afirmou que não haverá custos ao Município. Afirmou

que, na medida em que a Prefeitura não fala sobre dengue, a população deixa de se preocupar com a doença
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e começam a surgir  focos de dengue.  Falou,  ainda,  que espera que os colegas vereadores entendam a

importância da divulgação para aprovar o projeto. Por fim, reafirmou a importância da limpeza de terrenos

tanto  por  parte  da  Prefeitura,  quanto  por  parte  da  população.  Agradeceu  e  encerrou.  Com a  palavra,  o

vereador  DANILO  MARTINS  DE  OLIVEIRA.  Parabenizou  o  colega  Paulo  Rogério  Leite  Ribeiro  pela

proposição e falou da importância da comunicação e seus impactos na vida do cidadão. Falou do trecho do

projeto de lei que determina que a divulgação seja feita destacando a região de incidência dos casos; afirmou

que tal fato coloca a população em alerta e impulsiona a ação. Demonstrou seu apoio ao projeto e alegou que

diminuirá o número de casos de dengue no Município. Por derradeiro, concluiu reiterando a importância de um

Parlamento formado com pluralidade de parlamentares de experiências distintas,  visto  que foram votados

projetos  nesta  Sessão  sobre  a  causa  animal,  sobre  violência  doméstica  e,  ainda,  sobre  saúde  pública.

Agradeceu  e  finalizou.  Neste  momento,  requereu  o  uso  da  palavra  o  vereador  MARCELO DE ARAÚJO

CUNHA. Começou parabenizando o vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro e cumprimentando os agentes de

controle  de  vetores  do  Município.  Parabenizou-os  pelo  brilhante  trabalho  que  vêm realizando  na  cidade.

Reiterou que a grande quantidade de terrenos baldios agravam, em muito, a ocorrência de dengue. Assim,

relembrou a importância destes terrenos, afirmou ser necessário um olhar mais atento ao problema e que

oferece apoio ao Executivo para edição de leis mais severas aos proprietários de terrenos abandonados.

Finalizou. Com a palavra o vereador  WILSON RUIZ DE OLIVEIRA. Parabenizou o vereador Paulo Rogério

Leite Ribeiro pelo projeto e os agentes de controle de vetores e discorreu sobre a importância do projeto.

Concluiu requerendo que o Plenário fosse consultado para que o projeto fosse pautado em segunda discussão

e  segunda  votação  nesta  Sessão.  A  seguir,  falou  o  vereador  LEONARDO  DONIZETTI  DE  MORAES.

Parabenizou o vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro e afirmou que, com o intuito de agilizar, ia requerer a

segunda discussão e segunda votação do projeto;  o  que já  fora requerido pelo vereador  Wilson Ruiz de

Oliveira.  EM 1ª VOTAÇÃO, O  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2022 FOI APROVADO POR

UNANIMIDADE.  A  pedidos  dos  vereadores  Wilson  Ruiz  de  Oliveira  e  Leonardo  Donizetti  de  Moraes,  o

PRESIDENTE consultou o Plenário para pautar o projeto em segunda discussão e em segunda votação ainda

nesta Sessão; ocasião em que nenhum dos vereadores opôs-se. EM 2ª DISCUSSÃO, fez o uso da palavra o

vereador  PAULO  ROGÉRIO  LEITE  RIBEIRO.  Agradeceu  a  todos  os  colegas  vereadores  e  pelo

reconhecimento da importância do projeto ao Município. Seguidamente, falou o vereador GUSTAVO VINÍCIUS

SILVEIRA DE PAULA.  Parabenizou todos os colegas pelas proposições e reiterou o trabalho em prol  do

Município que o Poder Legislativo tem feito. Logo depois,  requereu o uso da palavra o vereador  DANILO

MARTINS DE OLIVEIRA. Explicou que a divulgação de que se trata o projeto será mensal e não diária, como

é feita com a pandemia do coronavírus e, portanto, não será uma atividade dificultosa ao Executivo.   EM 2ª

VOTAÇÃO,  O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2022 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Discutidos e votados todos os projetos da Ordem do Dia, antes de encerrar, o  PRESIDENTE relembrou e

convidou os vereadores para a Audiência Pública ser realizada no dia 15/02/2022 para tratar da Infraestrutura

da Chácaras Mirante e para a Audiência Pública a ser realizada no dia 17/02/2022 sobre o Plano Municipal de

Saneamento Básico de Guaxupé. Não havendo mais nada a tratar da Ordem do Dia, o PRESIDENTE declarou

encerrados os trabalhos da 1ª Sessão Extraordinária do dia 14/02/2022. Para constar, lavrou-se esta ata que,

após lida, votada e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Eu, Benedito Resende Neto, Diretor de

Assuntos Legislativos 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
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JOÃO FERNANDO DE SOUZA                                                              LEONARDO DONIZETTI DE MORAES

LUIZ SMARGIASSI FILHO                                                                               MARCO AURÉLIO SARRASSINI

MARCELO DE ARAÚJO CUNHA                                                              MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO

PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO                                                                     WILSON RUIZ DE OLIVEIRA

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente
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