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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - ESTADO DE MINAS GERAIS

EM 21/02/2022

Às 19h05min do dia 21 (vinte e um) 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. 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,  Marco  Aurélio

Sarrassini, 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  3ª Sessão Legislativa Extraordinária do dia 09/02/2022.  EM DISCUSSÃO DA ATA, nenhum dos

vereadores manifestou-se.  EM VOTAÇÃO, A ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORINDÁRIA FOI

APROVADA POR UNANIMIDADE. A seguir, a Ata da  1ª Sessão Legislativa Ordinária  do dia  14/02/2021.

EM DISCUSSÃO DA ATA,  não houve manifestação por parte de nenhum dos vereadores presentes.  EM

VOTAÇÃO, A ATA DA  1ª  SESSÃO LEGISLATIVA  ORDINÁRIA 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

Não  houve  correspondências.  Seguidamente,  pautou  as  indicações.  3-)  INDICAÇÕES: INDICAÇÃO  Nº

021/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Ratifica as indicações nº

129/2018, 149/2018, e 200/2021, que solicitam estudo junto ao Departamento de TRÂNSITO, para colocação

de outras Placas com sinalização de PARE nas esquinas entre as Ruas Dom Inácio confluente com Santo

Antônio, (ESQUINAS) além de Pinturas de PARE e FAIXAS nos paralelepípedos”. INDICAÇÃO Nº 022/2021,

de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Ratifica a indicação nº 148/2018,

que  solicita  estudo  junto  ao  Departamento  de  TRÂNSITO,  para  reivindicar  a  colocação  de  placas  com

sinalização de PARE na esquina da Rua Gaivotas, na altura do número 222, confrontando com a Rua Mário

Ferreira Pacheco, Jardim Orminda, além de pinturas no asfalto com faixas e devida sinalização”. INDICAÇÃO

Nº  023/2021,  de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA,  que dispõe sobre “Indica a referida

providência quanto à limpeza do(s) terreno(s), passeio (calçada) localizado(s) na Rua Luiz Franchi, conforme

fotos, em regime de URGÊNCIA”. INDICAÇÃO Nº 024/2021, de autoria do vereador JOÃO FERNANDO DE

SOUZA, que dispõe sobre “Que seja viabilizada a limpeza de terreno situado na Rua Américo Gonçalves de

Moraes, no Bairro Jardim Europa II, em regime de urgência”. INDICAÇÃO Nº 025/2021, de autoria do vereador

LEONARDO DONIZETTI DE MORAES, que dispõe sobre “Que seja analisada a possibilidade de destinar o

valor recebido pelo município, R$ 150.000,00, proveniente da emenda parlamentar concedida pelo Deputado

Estadual  Antônio  Carlos  Arantes,  para  a  construção  de  vestiários  na  Escola  Dr.  Carlos  em  Guaxupé”.

INDICAÇÃO Nº  026/2021, de autoria do vereador  LUIZ SMARGIASSI FILHO, que dispõe sobre “Que seja

analisada a possibilidade de implementar o  “vale gás”  no município”. INDICAÇÃO Nº 027/2021, de autoria do

vereador PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO, que dispõe sobre “Que seja realizada a devida sinalização de

trânsito (horizontal e vertical) no Residencial Planalto, bem como no Residencial Conquista”. INDICAÇÃO Nº

028/2021,  de  autoria  do  vereador  PAULO  ROGÉRIO  LEITE  RIBEIRO,  que  dispõe  sobre  “Que  seja

disponibilizado no site oficial da Prefeitura, informações completas sobre o aeródromo local”. INDICAÇÃO Nº

029/2021, de autoria do vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA, que dispõe sobre “Que seja analisada a
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possibilidade de colocar a Guarda Municipal  com bicicleta motorizada no Parque da Mogiana”. Citadas as

indicações feitas, o  PRESIDENTE  passou às moções propostas.  4-)  MOÇÕES: Não houve proposições de

moções.  Logo  depois,  o  PRESIDENTE  passou  aos  requerimentos.  5-)  REQUERIMENTOS Não  foram

apresentados requerimentos. Iniciando o Pequeno Expediente, o PRESIDENTE passou aos requerimentos de

uso da tribuna.  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 Também não houve. IV-) GRANDE EXPEDIENTE: Concedeu a palavra ao primeiro vereador

inscrito,  LUIZ SMARGIASSI FILHO.  Iniciou cumprimentando a todos. Falou a respeito da necessidade de

implantação do vale gás no Município. Comentou que, em reunião com o Prefeito Sr. Heber Hamilton Quintella,

tem cobrado a instalação da academia ao ar livre no bairro Bela Vista. Requereu também que fosse redigido

um ofício endereçado ao Prefeito solicitando a instalação de um posto policial na Av. Dona Floriana por conta

do fluxo de pessoas em bares às sextas-feiras e sábados a noite. Exemplificou os perigos do local. Finalizou e

agradeceu.  Em seguida,  falou  o  próximo vereador  inscrito,  GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA.

Cumprimentou a todos e agradeceu a presença do público. Expôs que realizou uma reunião com a Diretora de

Meio Ambiente, Rafaela, para discutir a possibilidade de buscar uma empresa para Guaxupé para trabalhar

com os recicladores de materiais eletrônicos e recolher os mesmos. Demonstrou que esta possibilidade seria

uma forma de gerar renda aos coletores. Falou, ainda, que, ao longo de seu mandato, tem buscado reformas e

melhorias para o Mercado Municipal. Alegou, inclusive, que as portas de aço serão trocadas em breve. Firmou

o compromisso de acompanhar e buscar melhorias para o Mercado Municipal. Agradeceu e parabenizou o

Presidente da Casa pela condução dos trabalhos e pela devolução feita ao Executivo, a qual foi efetivamente

destinada ao Centro de Hemodiálise. Encerrou. Logo em seguida, fez o uso da palavra o vereador  PAULO

ROGÉRIO LEITE RIBEIRO. Cumprimentou os presentes. Em primeiro, demonstrou sua frustração com o fato

de que a COPASA permanece descumprindo a lei proposta nesta Casa que obriga a empresa a restaurar as

perfurações feitas em asfalto. Falou que a COPASA faz buracos e péssimos recapeamentos nas vias públicas.

Reiterou que a referida lei foi proposta em outubro e, no dia  nove de dezembro, foi sancionada e publicada

pelo Executivo. Explicou sobre o que a lei dispõe. Cobrou a fiscalização do Executivo. Indignou-se com o

desserviço prestado pela COPASA e com a falta de fiscalização. Expôs que a empresa não tem apresentado a

comunicação ao Executivo requerida pela lei e tampouco cumprido com as demais obrigações estabelecidas

pela lei como o fechamento da perfuração feita e o nivelamento do asfalto na via. Relembrou que a empresa

tem o prazo legal de cinco dias para realizar a recuperação do logradouro perfurado e exemplificou afirmando

que em frente a Banca Martins a perfuração permaneceu por mais de cinquenta dias. Reiterou que já enviou

ofícios  ao  Prefeito  e  à  COPASA  e  falou  sobre  a  resposta  da  empresa  que  afirmou  que  o  serviço  em

desconformidade cabe às equipes de fiscalização. Concluiu que não há, por parte da Secretaria Municipal de

Obras e Desenvolvimento Urbano, fiscalização dos serviços prestados pela COPASA. Afirmou que, portanto, a

lei não tem valido de nada. Finalizou expondo que protocolou um requerimento de informações solicitando

cópias de todas as autorizações expedidas pelo Executivo e das notificações feitas pela empresa, bem como

requerendo as eventuais advertências e multas aplicadas. Por derradeiro, agradeceu ao Deputado Federal

Marcelo Aro pela destinação de cinquenta mil reais à APAE. Finalizou e agradeceu. Após, fez o uso da palavra

a vereadora MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO. Aproveitando a fala do colega vereador Paulo Rogério Leite

Ribeiro,  expôs que em dezembro,  elencou todas  as fotos e  requereu  ao Executivo o  reparo em vias  de

paralelepípedo. Afirmou que empresas que recebem dinheiro público precisam prestar contas e serviços de

qualidade. Prosseguiu falando sobre o transporte público no Município. Exemplificou que, em contato com uma

moradora da Fazenda Planalto, soube que não há transporte noturno próximo, assim como no bairro Vale

Verde.  Exemplificou  também  através  de  um caso  de  uma  usuária  do  transporte  público  grávida  que  foi

assediada enquanto esperava pelo transporte. Demonstrou seu descontentamento com o serviço prestado

pela empresa TUGA. Seguidamente, requereu ao Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

que olhasse com mais atenção para as necessidades do bairro Vale Verde. Relembrou que já requereu ao
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Executivo  a construção de  pontos  de parada de  ônibus  cobertos do  bairro,  ainda  que pontos  de  ônibus

simples. Terminou. Logo depois, falou o vereador DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Iniciou cumprimentando

a todos e, especialmente, o Eduardo, representante do Loteamento Girassol. Divulgou que foi convidado pelo

Sr. Prefeito para assumir o encargo de Líder do Governo na Câmara Municipal. Afirmou ter hesitado por conta

de ressalvas que já teve com o atual governo do Executivo. Reiterou, inclusive, ser parte das atribuições dos

vereadores fiscalizar  o  Executivo Municipal.  No entanto,  alegou que tal  fato  demonstra a necessidade de

interlocução entre Legislativo e Executivo. Falou que conta com o apoio dos colegas vereadores para manter a

ponte com o Executivo de forma democrática e respeitosa e relembrou que, na legislatura anterior, já havia

assumido o encargo e exemplificou que sempre teve uma boa relação com o então vereador Jorge Batista

Bento da Paz que, naquele momento, representava a oposição. Disse que o respeito sempre norteará sua

relação com os colegas e que não será um representante do Executivo na Câmara Municipal, mas sim um

representante do Poder Legislativo junto ao Poder Executivo. Compromissou-se a nunca sobrepor a função de

líder de governo às funções de vereador e fiscalizador. Finalizou e agradeceu. Seguidamente, a palavra foi

concedida  ao  vereador  MARCELO DE ARAÚJO CUNHA.  Começou  cumprimentando  a  todos.  Falou  do

comprometimento do colega vereador Danilo Martins de Oliveira e afirmou que trata-se de um vereador apto

para a função e, ainda, parabenizou-o. Alegou que, com relação a poda de árvores, falta comunicação entre as

Secretarias Municipais. Exemplificou com o caso de uma árvore centenária localizada na escola municipal Dr.

Carlos a qual precisa de poda urgente, conforme demonstrado em laudo. Expôs que a poda ainda não fora

realizada porque a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente enviou o laudo para

a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e, no entanto, como os galhos estão próximos de

fiações elétricas, o laudo deveria ter sido envido ao Corpo de Bombeiros. Questionou se a Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente tomou conhecimento do fato. Reiterou que a demanda não

pode ficar  parada  por  conta  disso,  vez  que coloca  a  vida  de  crianças  em risco.  Declarou  que entre  as

Secretarias  não  pode  haver  picuinha  ou  problemas  de  comunicação.  A  seguir,  falou  sobre  as  cirurgias.

Demonstrou que, por vezes, não é possível saber quais eletivas e quais não são. Exemplificou através do caso

de uma curetagem, a qual é um procedimento de urgência e também de um caso de câncer, cujo paciente não

foi operado até então. Relembrou que fora criada uma comissão especial para acompanhar as cirurgias e

reiterou que a forma como ela foi criada desagradou-o; no entanto, afirmou que não vê movimentação desta

Casa para solucionar o problema. Expôs o número de pacientes aguardando na fila e alegou que as cirurgias

encontram-se paradas porque os médicos não desejam fazê-las. Prosseguindo, agradeceu ao vereador Paulo

Rogério Leite Ribeiro por sua fala e concordou com seus posicionamentos a respeito da COPASA. Agradeceu,

também, ao Deputado Federal Igor Timo pela destinação de duzentos mil reais à Saúde e também cinquenta

mil reais encaminhados ao Social.  Falou também acerca dos problemas referentes ao Mercado Municipal,

inclusive sobre as portas de aço a serem substituídas. Em seguida, falou sobre o transporte escolar. Afirmou

que,  até a pandemia,  havia uma van que realizava o transporte de pessoas portadoras de necessidades

especiais no período noturno e, atualmente, tais alunos precisam ir até um ponto para pegar o transporte com

os  demais  alunos.  Requereu  que  fosse  encaminhado  um  ofício  à  Secretaria  Municipal  de  Educação

questionando os motivos do interrupção deste transporte e requerendo o retorno deste. Por fim, com relação à

fala do vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro, expôs que há uma obra em frente à Pasqua  que muito em breve

ocasionará  um  grave  problema  e  não  será  possível  o  trânsito  de  caminhões  e  moradores.  Reiterou  a

necessidade de reparos urgentes na área. Encerrou e agradeceu. Neste momento, o PRESIDENTE fez o uso

da palavra  para  realizar  um agradecimento  à  Senhora  Madu Macedo,  escritora  e  Diretora da  Escola  do

Legislativo  de  Pouso  Alegre,  a  qual  fez  uma  doação  de  duzentos  e  cinquenta  exemplares  dos  livros

Constituição em Miúdos I e II, Cartilha de Atividades, Lei Maria da Penha em Miúdos e Estatuto da Criança e

do Adolescente em Miúdos  à Escola do Legislativo de Guaxupé. Falou da importância deste material para os

alunos dos projetos da Escola do Legislativo. Em seguida, falou do projeto apresentado por ele e pelo vereador

Paulo Rogério Leite Ribeiro, o qual foi aprovado e sancionado pelo Executivo e afirmou que a lei não pode
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existir apenas no papel. Discorreu sobre a necessidade de cobrança e de fiscalizou. Reiterou, inclusive, que há

um problema de reparação asfáltica em frente a sua casa. Finalizou. E passou aos projetos de lei a serem

discutidos e votados da Ordem do Dia. 1-) PROJETO SOB REGIME DE URGÊNCIA: PROJETO DE LEI DO

EXECUTIVO Nº  010/2022  que  dispõe  sobre  “AUTORIZA  A  ABERTURA  DE  CRÉDITO  ADICIONAL

SUPLEMENTAR  AO  ORÇAMENTO  DA  AUTARQUIA  EMPRESA  MUNICIPAL  DE  URBANIZAÇÃO  DE

GUAXUPÉ 'EMURB GUAXUPÉ' E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. EM 1ª DISCUSSÃO, inciou fazendo o uso

da palavra o vereador  DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Explicou o projeto trata-se de abertura de crédito

adicional  suplementar  proveniente de superavit  do exercício  anterior  para a EMURB com a finalidade de

realizar-se o asfaltamento do futuro bairro no local do Parque de Exposições. Pediu o apoio dos colegas e

requereu que, não havendo objeção, o projeto fosse também pautado em segunda votação. Em seguida, falou

o vereador  MARCELO DE ARAÚJO CUNHA. Ressalvou que acredita que a infraestrutura local deveria ser

preparada antes do asfalto. Questionou, assim, se já destinação orçamentária para licitação das demais obras

de infraestrutura. Reiterou que trata-se de um projeto importante e que questiona apenas com relação a ordem

das estruturas.  Aqui,  APARTEOU  o vereador  DANILO MARTINS DE OLIVEIRA.  Considerando a  dúvida

apontada pelo vereador Marcelo de Araújo Cunha, retirou seu pedido para que o projeto fosse pautado em

segunda  discussão  e  segunda  votação  para  que  houvesse  tempo  para  que  o  Executivo  prestasse

esclarecimentos.  RETOMOU A PALAVRA o vereador  MARCELO DE ARAÚJO CUNHA.  Afirmou não ser

contrário ao projeto e reiterou ter apenas essa dúvida. Encerrada a discussão, EM 1ª VOTAÇÃO, O PROJETO

DE  DE LEI DO  EXECUTIVO Nº  010/2022 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  Logo depois, pautou o

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 2ª DISCUSSÃO, começou o  vereador  DANILO MARTINS DE OLIVEIRA. Informou que,

com relação ao questionamento a respeito do bairro em que se localiza o bem de que versa o projeto de lei, o

loteamento que será atendido é o Jardim Girassol e, no entanto, o bem está localizado no Jardim Alvorada.

Concluiu que a descrição contida no projeto está correta e afirmou contar com o apoio dos colegas para a

aprovação do projeto. A seguir, requereu o uso da palavra o vereador LEONARDO DONIZETTI DE MORAES.

Cumprimentou os presentes e parabenizou o vereador Danilo Martins de Oliveira pela função de Líder de

Governo  na  Câmara  e  discorreu  sobre  a  importância  da  interlocução  com o  Executivo.  Aproveitou  para

demonstrar seu apoio ao colega vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro pela sua fala sobre o serviço prestado

pela COPASA. Relembrou e parabenizou à gestão anterior pela resposta dada à COPASA quando a empresa

não finalizou uma reparação asfáltica. Naquela oportunidade, a Prefeitura impediu que a empresa fizesse uma

nova  perfuração  até  que  reparasse  a  anterior.  Reiterou  ser  um  absurdo  a  forma  como  a  empresa  tem

trabalhado na cidade. Seguidamente, fez o uso da palavra o vereador  PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO.

Agradeceu a presença do Eduardo na Sessão e afirmou que trata-se de uma pessoa que acredita e investe no

Município. Finalizou. Ato contínuo, falou o vereador GUSTAVO VINÍCIUS SILVEIRA DE PAULA. Parabenizou

o Eduardo e os demais responsáveis pelo empreendimento imobiliário e discorreu sobre a COPASA gozar de

todos os benefícios que o Município pode oferecer e, ainda assim, oferecer um péssimo serviço. Demonstrou

sua  indignação  com  relação  aos  serviços  prestados  à  empresa.  Terminou.  Encerrada  a  discussão,  o

PRESIDENTE passou à votação do projeto, a qual, em virtude de uma falha no sistema realizou-se de forma

nominal.  EM 2ª DISCUSSÃO, O  PROJETO DE LEI DO  EXECUTIVO Nº  06/2022 FOI  APROVADO POR

UNANIMIDADE. Discutidos e votados todos os projetos da Ordem do Dia, não havendo mais nada a tratar da

Ordem  do  Dia,  o PRESIDENTE declarou  encerrados  os  trabalhos  da  2ª  Sessão  Extraordinária  do  dia

21/02/2022. 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. (_______________________________).
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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                                                                               MARCO AURÉLIO SARRASSINI

MARCELO DE ARAÚJO CUNHA                                                              MARIA JOSÉ CYRINO MARCELINO

PAULO ROGÉRIO LEITE RIBEIRO                                                                     WILSON RUIZ DE OLIVEIRA

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

5


