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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACEMA. Aos 24 (vinte e quatro) 

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 17h00min 

(dezessete horas), na sede da Câmara Municipal, reuniram-se os 

membros da Câmara, para tratarem de assuntos gerais e da ordem do 

dia. Com a palavra, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador 

Márcio Roberto da Silva, após fazer a oração inicial e constatar pela 

folha de presença a ausência justificada do Sr. Clenio Aparecido de 

Oliveira, que se encontra em isolamento por suspeita de Covid-19 e o 

comparecimento dos demais Vereadores declarou aberta a décima 

quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracema-MG, com 

a presença do cidadão piracemense José Antônio de Castro. Na 

sequência, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo que 

a mesma foi aprovada pelo plenário dessa Casa Parlamentar. No ato 

seguinte passou-se à reunião plenária. Iniciando a leitura das 

correspondências, passou-se a leitura das Portarias enviadas pelo 

Executivo a essa Casa Legislativa: 1° - Portaria n° 049/RH/2021, que 

dispõe sobre férias prêmio da servidora Sra. Janeth de Oliveira Costa; 

2° - Portaria n° 050/RH/2021, que dispõe sobre férias regulamentares 

da servidora Elizangela Aparecida Alves de  Oliveira Bastos; 3° - 

Portaria n° 114/2021, que dispõe sobre a nomeação de servidor 

aprovado no Concurso Público 01/2019 para cargo efetivo de Agente 

Administrativo Sr. Cleito De Oliveira Peixoto. Ato contínuo passou-se 

a leitura dos ofícios encaminhados pelo Executivo a esta casa: 1° - 

Ofício n° 180/GABPREF/2021 de 21/05/2021, que responde ofício n° 

002/2021 de autoria dos vereadores Sr. Marcio Roberto da Silva e sr. 

Celmo Eustáquio dos Passos; 2° - Ofício n° 178/GABPREF/2021 que 

responde oficio n° 058/2021 de autoria do vereador Sr. Marcio 

Roberto da Silva; 3° - Ofício n° 177/GABPREF2021, que responde 

requerimento n° 011/2021 de autoria do vereador Sr. Alexandre 

Gonçalves Chagas. O vereador Sr. Alexandre Gonçalves pediu o uso 

da palavra e explicou que: “Todas as cachoeiras serão catalogadas e 

isso permitirá que casos como esse não ocorram mais, é preciso 

preservar nosso patrimônio e a memória dos que aqui viveram.” ; 4° - 

Ofício n°  176/GABPREF/2021, que responde indicações de n° 092 a 
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n° 095 e n° 097;  5° - Ofício n° 175/GABPREF/2021, que responde 

requerimento n° 014/2021 de autoria dos vereadores Sr. Deivid Junior 

Diniz e Sr. Waldivino dos Santos Gonçalves; 6° - Ofício n° 010/2021 

da Superintendência do Piraprev que trata de envio de notas de 

empenhos e outros documentos. Em seguida procedeu-se a leitura os 

ofícios encaminhados por essa Casa Legislativa: 1° - Oficio n° 

005/GABVER/2021 de autoria do vereador Sr. Alexandre Gonçalves 

Chagas, que solicita a Sra. Luciana Silva Vidal gerente da Agencia do 

Banco do Brasil em Piracema, a construção de sanitários para melhor 

atender as necessidades dos clientes da referida agência. O vereador 

Sr. Alexandre Gonçalves Chagas pediu pelo uso da palavra e 

explicou: “Estou sugestionando tal medida porque as pessoas chegam 

cedo e ficam na fila, o atendimento só começa as 10:00h.  As pessoas 

ficam o tempo todo lá, como vão fazer suas necessidades fisiológicas, 

além disso a maioria das pessoas são idosas com problemas de saúde, 

então seria muito bacana o Banco pensar que quem mantém a 

agência é o povo. No mandato anterior meu projeto não passou nem 

nas comissões, eles alegaram que eu estava obrigando-os a fazer 

sanitários, eles podiam fechar a agência e colocar essa 

responsabilidade sobre a Câmara.” O vereador Sr. Waldivino dos 

Santos Gonçalves mencionou: “Vamos esperar uma resposta da 

gerente, se houver negativa podemos fazer um projeto de lei como foi 

o caso das portas de ferro que o projeto foi de sua autoria colega 

Alexandre.” Ato contínuo passou-se aos protocolos de Projeto de Lei: 

1° - Projeto de Lei n° 025/2021 de autoria do vereador Sr. Deivid 

Junior Diniz  que “Estabelece as igrejas e os templos de qualquer 

religião como atividade essencial em períodos de calamidade 

pública.”; 2° - Projeto de Lei n° 024/2021 de autoria do vereador Sr. 

Deivid Junior Diniz que “Institui o Programa Direito na Escola, a ser 

oferecido preferencialmente em parceria com a 68° Subseção da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais OAB-Oliveira, 

junto as escolas municipais tendo como temas a serem abordados 

Noções de Direitos e Cidadania”; 3° - Projeto de Lei n° 023/2021 de 

autoria do vereador Sr. Deivid Junior Diniz que “Estabelece a 

obrigatoriedade da transmissão, ao vivo e via internet, das licitações 
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presenciais dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, bem 

como Autarquias.”. Após, passou-se a leitura e votação dos seguintes 

Projetos de Lei: 1° - Projeto de Lei n° 016/2021, de autoria do 

vereador Sr. Alexandre Gonçalves Chagas que “Altera a Lei n°1319 

de 28 de julho de 2020 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da 

focinheira e estabelece regras de segurança para a condução 

responsável de cães de grande porte e/ou raças consideradas perigosas 

em locais públicos do Município de Piracema-MG”. O vereador Sr. 

Waldivino dos Santos Gonçalves requereu dispensa dos interstícios 

legais para serem votados em 1° e 2° votação nesta sessão, o que foi 

devidamente deferido pelo presidente Sr. Márcio Roberto da Silva. O 

vereador Sr. Wanderci Antônio da Costa justifica a abstenção de seu 

voto: “Vou abster meu voto porque não concordo em ter leis pra uns 

e os cachorros de rua ficarem sem ter o que fazer.” Após a votação o 

vereador presidente Sr. Marcio Roberto da Silva anunciou o resultado: 

“O projeto de Lei n° 016/2021 foi aprovado em 1° e 2° votação por 6 

votos favoráveis, 1 abstenção e 0 contrários. Quero aproveitar e 

deixar uma sugestão, o Sindicato dos Produtores Rurais está 

firmando uma parceria com a Prefeitura para reforma do Parque de 

Exposições, seria útil fazer uso das baias para colocar animais em 

recuperação, como por exemplo os castrados e cuidados pela ONG.”; 

2°- Projeto de Lei 017/2021 de autoria dos vereadores Sr. Deivid 

Junior Diniz e vereador Sr. Wanderci Antônio da Costa, que “Dá 

denominação de ‘Bairro do Pedrinho’ a região e dá outras 

providências”. O vereador Sr. Alexandre Gonçalves Chagas requereu 

dispensa dos interstícios legais para serem votados em 1° e 2° votação 

nesta sessão, o que foi devidamente deferido pelo presidente Sr. 

Márcio Roberto da Silva. Em seguida após o projeto ter sido colocado 

em votação, o vereador presidente Sr. Marcio Roberto da Silva 

anunciou o resultado da votação: “O projeto de Lei n° 017/2021 foi 

aprovado em 1° e 2° votação com 7 votos favoráveis, 0 contrários e 0 

abstenção.”; 3°- Projeto de Lei n° 006/2021 de autoria do prefeito 

Sr. Wesley Diniz que “Autoriza a premiação para incentivo ao 

pagamento do IPTU do exercício de 2021 e dívida ativa e dá outras 

providências.” O vereador Sr. Celmo Eustáquio dos Passos requereu 
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dispensa dos interstícios legais para serem votados em 1° e 2° votação 

nesta sessão, o que foi devidamente deferido pelo presidente Sr. 

Márcio Roberto da Silva. Em seguida após o projeto ter sido colocado 

em votação, o vereador presidente Sr. Marcio Roberto da Silva 

anunciou o resultado da votação: “O projeto de Lei n° 006/2021 foi 

aprovado em 1° e 2° votação com 7 votos favoráveis, 0 contrários e 0 

abstenção.”; 4°- Projeto de Lei n°021/2021 de autoria do prefeito Sr. 

Wesley Diniz “Que altera a Lei n° 1264/2018 que dispõe sobre a 

concessão de auxílio financeiro para custeio de transporte escolar a 

estudantes do Município de Piracema e dá outras providências.”. O 

vereador Sr. Celmo Eustáquio dos Passos requereu dispensa dos 

interstícios legais para serem votados em 1° e 2° votação nesta sessão, 

o que foi devidamente deferido pelo presidente Sr. Márcio Roberto da 

Silva. Em seguida após o projeto ter sido colocado em votação, o 

vereador presidente Sr. Marcio Roberto da Silva anunciou o resultado 

da votação: “O projeto de Lei n° 021/2021 foi aprovado em 1° e 2° 

votação com 7 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenção.”. O 

vereador Sr. Waldivino dos Santos Gonçalves pediu o uso da palavra e 

disse: “pela ordem presidente, quero aproveitar para deixar meu 

agradecimento em meu nome e em nome do Povoado Tatu ao Sr. 

Adão, pela doação das placas para nomeação das Ruas. Nobre colega 

Adão deixo aqui meu convite para que o senhor nos prestigie com sua 

presença no dia da instalação dessas placas na comunidade.” Ato 

contínuo passou-se a leitura das Indicações: 1° - n° 117/2021 de 

autoria do vereador Sr. Adão Antônio Moreira, que solicita que seja 

verificada a possibilidade junto a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de realizar calçamento do Morro dos Caetanos, próximo 

a propriedade do Sr. Geraldo da Marina; 2° - n° 116/021  de autoria 

dos vereadores Sr. Celmo Eustáquio dos Passos e Sr. Márcio Roberto 

da Silva, que solicita que seja verificada a possibilidade junto a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de realizar o reparo no 

calçamento no morro que dá acesso ao Povoado Morro Verde.  O 

vereador Sr. Jose Maurilio de Andrade pede o uso da palavra e 

discorre: “Pela ordem presidente, quero deixar aqui registrado uma 

reclamação, para que possíveis providências possam ser tomadas. Fiz 
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um voto de aplausos para o pessoal da saúde, mas hoje quero 

reclamar, porque gosto de trabalhar assim, se tiver de elogiar vamos 

elogiar, mas se tiver que reclamar vamos reclamar. Meu filho 

Cassiano passou mal em casa no domingo e procurou o Centro de 

Saúde por volta das 14h, perguntou se tinha médico, falaram que 

tinha, mas passou quase duas horas e não foi atendido, somente 

triado por uma enfermeira. Então perguntou a funcionária porque 

ainda não havia sido atendido pelo médico, logo em seguida aparece 

a médica esfregando os olhos e espreguiçando, chamou ele pra dentro 

e disse que passaria um medicamento e pediu que ele aguardasse do 

lado de fora. Muito tempo depois, após muita espera ele entrou porta 

a dentro pra ver o que estava acontecendo, quando chegou lá haviam 

3 profissionais assistindo algo no celular. Ao questionar pela médica 

e sobre a prescrição da medicação elas disseram que havia uma 

prescrição de soro, ao que ao parece elas esqueceram de dar 

continuidade ao atendimento. Ele então foi embora sem concluir o 

atendimento, pois já estava nervoso de esperar por tanto tempo.” O 

vereador Sr. Marcio Roberto da Silva disse: “vamos entrar em contato 

com a Secretária de Saúde para ver o que pode ser feito.”. O Sr. 

Márcio Roberto da Silva declarou encerrada a sessão e solicitou-me 

que lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por todos. Piracema/MG, 24 de maio de 2021. 


