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^̂ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA GAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014'\

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que se procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza NetOy Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Dando 
continuidade, solicitou que se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e 
cinco) de novembro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura 
do Ofício. Leu- se o Ofício n°. 408/2014, do Gabinete do prefeito, datado e protocolizado em 05 de 
dezembro do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.956, 1.957, 
1.958, 1.959, e 1.960/2014. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do 
da Proposta de Emenda a Lei Orgânica, do Projeto de Decreto Legislativo e dos Projetos de Leis em 
pauta, com exceção do Projeto de Lei rf. 1.958/2014, que seria retirado da pauta. Proposta de 
Emenda a Lei Orgânica Municipal n°. 01/2014, Projeto de Decreto Legislativo n°. 04/2014, 
“Autoriza a doação de 01 (uma) Câmera Fotográfica Digital Sony, W -  610, com cartão de 4GB, 
para a Escola Estadual Dom Francisco das Chagas”; Projeto de Lei Municipal n°. 1.956/2014, 
“Dispõe Sobre as Novas Concessões de Uso de Jazigo ou Sepulturas do Cemitério Municipal de 
Ervália e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n®. 1.957/2014, “Institui no Município 
de Ervália a Contribuição para Custeio da iluminação Pública - CPI, Prevista no Artigo 149-A da 
Constituição da República”; Projeto de Lei Municipal n°, 1.959/2014, “Dispõe Sobre a Ampliação 
do Limite para Abertura de Créditos Suplementares Durante a Execução do Orçamento Municipal 
no Exercício de 2014, Lei 1.881 de 11 de Dezembro de 2013”; Projeto de Lei Municipal rf. 
1.960/2014, “Dispõe Sobre a Base de Cálculo do IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana”. Posteriormente, foi concedido um recesso para que os membros das respectivas 
comissões pudessem apreciar e emitir seus pareceres na matéria em pauta. Continuando o Senhor 
Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos no Projeto de Decreto Legislativo 
e nos Projetos de Leis em pauta. O Projeto de Decreto Legislativo rf. 04/2014 foi apreciado com 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei 
Municipal rf. 1.956/2014 foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças. Os projetos de Leis Municipais números 1.957, 1.959 e 1.960/2014, foram 
apreciados com 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça e 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos 
membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Sendo os pareceres contrários dos edis Sr, Robson 
Rodrigo de Freitas e José Gonçalves Dias Paes respectivamente. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou o Projeto de Decreto Legislativo e os Projetos de Leis citados acima em discussão, lião
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houve comentários e posterior votação, obtendo esses aprovação unânime. Logo após, o Senhor 
Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a edil Sra. Jacqueline, que após os 
cumprimentos formais, esclareceu que em relação ao projeto da taxa de iluminação pública, a 
intenção era votar contra, porém após a explicação do Senhor Presidente que lhes garantiu que o 
valor máximo da taxa de iluminação pública ficaria aproximadamente R$8,00 ( oito reais), e sobre a 
melhoria que traria para a cidade, foi que após reunirem, decidiram votar a favor, cabendo também 
ao povo ervalense cobrar pela iluminação e melhorias que serão feitas nas ruas, em decorrência 
desta taxa de iluminação. Com relação também ao Projeto do IPTU, diante das informações que lhes 
foram passadas, por ser uma exigência também dos cartórios, decidiram por votar favorável. Disse 
que gostaria de agradecer por ter retirado o Projeto 1.958/2014, que poderia prejudicar os 
funcionários e ter um tempo maior par pensar nesta proposta. E por ser esta a última reunião do ano, 
gostaria de desejar um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e prosperidade aos vereadores, 
funcionários e ao povo ervalense. “Muito obrigada”. Em seguida a palavra foi concedida para o 
vereador “Mazinho”, que após cumprimentar o Senhor Presidente, demais componentes da mesa, 
vereadores e platéia presente, aproveitou por ser esta a última reunião do ano, para desejar um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de alegrias e muita saúde. Que possam continuar firmes na luta em prol 
de melhorias para o nosso município. Continuando a palavra foi concedida para o “Betinho do 
Bloco”, que após cumprimentar os presentes, ressaltou que durante este ano, foram votados nesta 
Casa, vários projetos para melhoria da nossa cidade, sabendo que ainda falta muito por se fazer. 
Disse que estava com uma indicação feita por ele em 11 de junho do ano passado, sobre um assunto 
que pode não ser tão importante para algumas pessoas, mas que era importante para a grande 
maioria, que tem o desejo de ver uma solução para o caso dos “cachorros de rua”. Sabe que é um 
problema difícil, e que de acordo com a sua indicação, seria a construção de um canil, que também 
fica caro, mas gostaria de solicitar ao Senhor Presidente, uma reunião com as autoridades do 
município ligadas ao assunto para que pudessem encontrar uma solução viável para esse problema. 
Pois acredita que com boa vontade irão conseguir. E desejou a todos um Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo, cheio de alegria e paz. Continuando, quem se pronunciou foi o edil “Guto”, que após os 
cumprimentos formais, ressaltou que a Câmara Municipal durante dois anos trabalhou muito bem, 
sempre respeitando os debates e a democracia. Aproveitando para desejar um Feliz Natal e um Ano 
Novo com muitas realizações e conquistas. Com relação ao Projeto sobre autorização do concurso 
público, disse que o Senhor Presidente sabe muito bem que não existem cargos vagos, e espera que 
“este projeto não volte tão cedo”. A palavra continuou livre, sendo concedida para o edil “Rodrigo 
Crispim”, que após cumprimentar os presentes disse que fazia das palavras da vereadora Jacqueline 
e do vereador “Guto” as suas palavras, e que também concordava com o colega “Betinho”, e com a 
necessidade de um canil, ou um convênio com cidades vizinhas como Viçosa ou Ponte Nova. Em 
relação aos projetos que iriam votar contra, depois das explicações votaram a favor, cabendo a todos 
cobrarem as melhorias que deveram ser feitas. E desejou um Feliz Natal e um Ano novo com muita 
saúde e muita paz. A palavra continuou livre, o Senhor Presidente disse que queria prestar alguns 
esclarecimentos, dentre eles, com relação ao projeto n°. 1.960/2014, do IPTU, não irá alterar valores, 
o que será mudando é a base de cálculo, pois Ervália hoje não tem nenhuma base de cálculo. O 
pessoal da AMERP, que fez a planta baixa de toda a cidade, inclusive não conhece outra cidade que 
tenha essa planta tão detalhada, é justamente para resolver o impasse entre cartório, setor de 
arrecadação da prefeitura, para que seja dado um norte em relação ao valor venal do lote, pois um 
lote no Centro, não pode ter o mesmo valor de um lote no morro do Róy, “e o valor na hora da 
tributação não pode ser apenas o que o proprietário ou alguém falou”. Disse que como corretor de
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imóveis sabe que está dentro do mercado de Ervália, e tem-se uma base de cálculo. Considerando 
que foi um avanço para Ervália tanto o IPTU, quanto o ITBl, pois agora tem uma base de cálculo e o 
porque. Com relação ao Projeto 1.957/2014 de iluminação pública, de acordo com o inventário 
passado pela Energisa, Ervália possui 128 pontos de iluminação de vapor mista, uma das piores que 
existe, pois consome muito e ilumina pouco, sendo 62% da iluminação de vapor de mercúrio e 
apenas 29% de vapor de sódio que é a mais indicada. Fez uma comparação em termos de Brasil com 
a nossa realidade, mostrando que acontece o inverso do que deveria ser e principalmente os gastos 
de energia de cada tipo de lâmpada. Mostrou que a troca das lâmpadas já  vem sendo feitas no 
município antes desta lei, pois já foram trocadas em algumas partes da cidade, como Rua Barão do 
Rio Branco, Av. Marechal Deodoro, não só lâmpadas, como também os braços. Na Rua São José, 
não sabe se foi toda a rua e Rua Andrades Irmãos, sendo visível a melhoria. Com relação a taxa de 
iluminação pública, quem for carente terá seus benefícios, quem consumir até SOKWhats não irá 
pagar, e a cidade ganhará muito, uma vez que já  possui uma estimativa da arrecadação e do que se 
pretende investir. De acordo com a lei federal várias responsabilidades a partir de 01 de janeiro de 
2015 já  serão dos municípios, e a prefeitura já firmou um contrato com a empresa responsável, que 
está à disposição dos interessados. A palavra continuou livre, sendo novamente concedida para o 
edil Robson Rodrigo, que disse que mais ou menos há 06 meses, fez uma indicação para o senhor 
prefeito, solicitando a resolução do problema perto do colégio, que quando chove forte, fica 
intransitável, solicita que seja dado mais atenção para resolver este problema, pois se o cidadão paga 
seu imposto em dia, merece um “vai e vem com mais qualidade”. A palavra continuou livre, 
ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 2Ih50min 
(vinte e uma horas cinquenta minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. 
Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 11 (onze) 
dias do mês de dezembro do ano de 2014.

1"* Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos

111

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG



CAMARA MUMCIPAL DE ERV/LIA
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

"ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014".

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira, Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. 
Dando continuidade, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 10 (dez) de novembro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que a Secretária efetuasse a 
leitura do Ofício e dos convites. Leu- se o Ofício rf. 398/2014, do Gabinete do prefeito, datado e 
protocolizado em 21 de novembro do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais 
números 1.950, 1.951, 1.952, 1.953, 1.954 e 1.955/2014. E o convite da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, juntamente com a Emater - MG, para o encerramento do 8® 
Concurso de Qualidade de Café de Ervália, que acontecerá dia 27/11/2014, quinta-feira, às 13:00 
horas, na Rua Santa Rita,91 em Ervália. Também o convite da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e Emater -  MG, para participar do encerramento do X 
Concurso de Qualidade de Café da Região de Viçosa, no dia 04/12/2014, às 13:00horas no 
Centreinar, Campus da Universidade Federal de Viçosa. Posteriormente, o Senhor Presidente 
solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei Municipal n°. 
1.950/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro 
de 2014 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 1.951/2014, “Dispõe Sobre a 
Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras 
Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 1.952/2014, “Dispõe Sobre a Autorização para 
Realização de Suplementação de Créditos Especiais Criados Através das Leis Municipais 1.943 de 
29 de Setembro de 2014 e Lei 1.939 de 11 de Agosto de 2014”; Projeto de Lei Municipal n®. 
1,953/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro 
de 2014 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 1.954/2014, “Dispõe Sobre a 
Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras 
Providências” e Projeto de Lei Municipal rf. 1.955/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências”. Em todos os 
Projetos de Leis havia justificativa. Continuando o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a 
leitura dos pareceres emitidos nos Projetos de Leis em pauta. Os Projetos de Leis números 1,950, 
1.951, 1.952, 1.953, 1.954 e 1.955/2014, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. Em seguida o Senhor Presidente colocou os Projetos de Leis 
citados acima em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo esses aprovação 
unânime. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi o edil Sr. 
Marcos Vale, que após os cumprimentos formais, solicitou ao Senhor Presidente que fosse
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Arthur Bemardes, onde já  existia, atendendo desta forma a solicitação dos taxistas, com a finalidade 
de melhorar o ambiente de trabalho deles. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. 
Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h30min, (vinte horas e trinta minutos). 
Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala 
das Sessões "José Baptista da Silva", aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 
2014.

1"* Secretário: Maurüio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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"ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO 
DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014".

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento  ̂ Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurüio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira. Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. 
Dando continuidade, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 27 (vinte e sete) de outubro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não 
houve comentários, sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que a Secretária 
efetuasse a leitura do Ofício. Leu- se o Ofício n°. 370/2014, da Procuradoria do Município, datado 
em 05 e protocolizado em 06 de novembro do ano em curso, encaminhando o Projeto de Lei n°. 
1.949/2014. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de 
Leis em pauta. Leu-se apenas a ementa do Projeto de Lei Municipal n®. 1.944/2014, “Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do Município de Ervália para o Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras 
Providências" e Projeto de Lei Municipal n°. 1.945/2014, “Dispõe Sobre Concessão de Subvenção 
Social às Entidades e dá Outras Providências", pois estes já  haviam sido lidos anteriormente 
conforme disposição regimental. Leu-se também os Projetos de Leis Municipais n°s. 1.946/2014, 
“Altera a Lei Municipal n°. 1.722/2010 para Criar Cargos Comissionados que Passam a Integrar a 
Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Ervália e dá Outras Providências"; 
Projeto de Lei Municipal n^ 1.947/2014, “Altera a Lei Municipal n̂ ". 1.700-A/2010 de 15 de Maio 
de 2010 e dá Outras Providências" e Projeto de Lei Municipal n°. 1.949/2014, “Altera o Art. 4° da 
Lei Municipal n°. 1.936/2014, que Autoriza o Poder Executivo a Aderir ao Programa Mais Médicos, 
a Conceder Moradia e Auxílio Alimentação, a Abrir Crédito Especial e dá Outras Providências”. 
Em seguida, foi concedido um breve recesso para que os membros das respectivas Comissões 
pudessem apreciar e emitir seus pareceres na matéria em pauta. De volta aos trabalhos, o Senhor 
Presidente solicitou que efetuasse a leitura dos pareceres emitidos nos projetos em pauta. O Projeto 
de Lei rf. 1.944/2014, foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. Os Projetos de Leis Municipais números 1.945 e 1.947/2014, 
foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição 
e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças; os 
Projetos de Leis números 1.946 e 1.949/2014, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Educação e Saúde. Em seguida o Senhor Presidente colocou os Projetos 
de Leis acima citados em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo esses 
aprovação unânime. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi 
o edil Sr. Robson Rodrigo, que após cumprimentar os presentes, indagou o Senhor Presidente, se 
com a aprovação do Projeto de Lei n*", 1,947/2014, as carteiras de trabalho voltariam a ser feitas em̂  
Ervália, obtendo resposta positiva do Senhor Preajdente. Em seguida solicitou ao Senhor Pres

Telc f̂ax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 Centro - Ervália-MG,



CÂMARA MCXICIPAL DE ERVALL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

que encaminhe sua solicitação, afim de que seja colocada uma caçamba para coleta do lixo, na 
comunidade do Turvãozinho, no terreno do Sr. “Zé Gustavo”, pois além de beneficiar e atender o 
pedido dos moradores dessa localidade, existe também a questão ambiental. Solicitando dessa 
forma o empenho de todos. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver 
nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h20min. (vinte horas e minutos). Lavrei a presente 
Ata que virá assinada por mim 1®. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões 
"José Baptista da Silva", aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2014.

1** Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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’̂ ATA DA REUNIÃO ORDlNARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2014”.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. Com 10 (dez) Vereadores 
presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Ausente a Reunião o edil Sr. Maurílio 
de Souza Godinho, Dando continuidade, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da 
Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de outubro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em 
discussão, não houve comentários, sendo aprovada. Neste momento, o Senhor Presidente convidou 
para compor a Mesa Diretora, o 2° Secretário Sr. Carlos Roberto Bento. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou que a Secretária efetuasse a leitura do Ofício. Leu- se o Ofício n°. 364/2014, do 
Gabinete do Prefeito, datado em 23 e protocolizado em 24 de outubro do presente ano, 
encaminhando os Projetos de Leis números 1.946, 1.947 e 1.948/2014, para fms de apreciação e 
votação. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de Lei em 
pauta. Projeto de Lei Municipal n°. 1.948/2014, “Dispões Sobre o Programa “Estou Quite” de 
Parcelamento e Anistia de Débitos Tributários Devidos ao Município de Ervália/MG”. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou que efetuasse a leitura dos pareceres emitidos no projeto 
em pauta. O Projeto de Lei n̂ \ 1.948/2014, foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. Em seguida o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei 
acima citado em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo esse aprovação 
unânime dentre os presentes. Logo após. Senhor Presidente colocou a palavra livre, ninguém se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20hl5min. (vinte horas e 
quinze minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 2°. Secretário e, ainda, pelo 
Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 
outubro do ano de 2014.

2^Secretário: Carlos Roberto Bent<^^
Presidente: Helder Souza Mattos
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■ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÂLIA. PO  
DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO DE 2014”.

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza NetOj Carlos Roberto BentOj 
Carlos Roberto Lopes de Faria  ̂ Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, 
Jacquelme Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Mauritio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em 
continuidade, passou a palavra para a Srta Sara que se ^resentou dizendo que é natural de Viçosa, 
mas tem estabelecido raízes aqui em Ervália, e ^roximadamente há 06 (seis) meses iniciou um 
trabalho aqui em Ervália, e pode afirmar que está fluindo bem. Veio à Câmara convidada pelo 
vereador “Rodrigo Crispim” e pedir ^uda para um projeto que ela acredita ser “para o bem da 
humanidade”, que tem como objetivo combater as drogas na cidade de Ervália. Porém estava aqui 
para ^ a r  especificamente do “Luizinho”, inclusive trouxe a mãe dele “D“. Conceição”, um rapaz 
que estava perdido no mundo do crack. Explanou sobre a sua tr^etória com o propósito de ajudar 
este rapaz, explicou em detalhes sobre o centro espiritualista no qual ele encontra-se internado, 
“Templo do Amof’, no Estado de São Paulo, falando sobre a eficácia deste tratamento que esta 
previsto para cinco meses e solicitou aos vereadores uma ajuda financeira para cobrir parte dos 
gastos com esta internação. Por fim encerrou agradecendo. O Senhor Presidente parabenizou a Srta 
Sara pela iniciativa e a D°. Conceição por saberem que seu filho está em uma situação melhor. 
Esclareceu que o “Rodrigo Crispim”, já  conversou com os vereadores e irá “encabeçar” esta causa. 
Dando continuidade, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 25 (vinte e cinco) de setembro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, 
não houve comentários, sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que a Secretária 
efetuasse a leitura do Oficio e da Moção de Pesar. Leu- se o Oficio n®. 342/2014, do Gabinete do 
Prefeito, datado e protocolizado em 07 de outubro do presente ano, encaminhando os Projetos de 
Leis números L944 e 1.945/2014. E a Moção de Pesar, de autoria do Presidente Sr. Helder Mattos, 
com o ^ o io  unânime dos demais vereadores, pelo falecimento do renomado médico e prefeito de 
Viçosa, Dr. Celito Francisco Sari, ocorrido em 30 de setembro do presente ano, aos 65 anos de 
idade. Vindo a falecer, no dia em Viçosa completava seu 143® aniversário de emancipação político- 
administrativa Deixando registrado nos anais desta Casa Legislativa, o pesar de toda a edilidade 
ervalense. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Leis 
em pauta conforme disposição regimental. Projeto de Lei Municipal n®. 1.944/2014, “Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do Município de Ervália para o Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras 
Providências” e Projeto de Lei Municipal n®. 1.945/2014, “Dispõe Sobre Concessão de Subvenção 
Social às Entidades, e dá Outras Providências”. Continuando, o Senhor Presidente colocou a palavra 
livre, quem se pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que ^)ós cumprimentar a Mesa Diretora, 
os nobres colegas e demais presentes disse que mais uma vez vinha manifestar o seu repúdio em 
relação as atitudes do prefeito, que parece escolher datas especiais como o Natíd e agora a semana 
das crianças, “para amedrontar e fazer covardia com os funcionários” que acabou de anular o 
concurso. Mencionou que na época do natal houve um movimento que “acabou com o comércio de
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Ervália”, agora nem as crianças merecem ganhar presente, o comércio parou, pois os funcionários 
estão todos amedrontados. Enfatizou que ouviu na rádio há pouco tempo que o município havia 
recebido uma verba para reformar o Parque de Exposições, alegou que se não tivessem destruído o 
parque, a verba serviría para outras obras. Disse também que queira mandar um ""‘recadinho” para 
alguns funcionários que covardemente e ilegalmente estão entregando “carrinhas”. Covardemente 
porque são colegas de trabalho, pertencem a mesma classe e ilegalmente porque estes funcionários 
não poderiam estar participando desta comissão, estão participando de forma ilegal. Ressaltou que 
ninguém é dono da prefeitura, e daqui a dois ou quatro anos pode mudar o governo e se mudar, esses 
fiincionários podem ter certeza que responderam a um processo de improbidade administrativa pelas 
atitudes ilegais que tem tido em relação a vários funcionários, “e se Deus quiser será dispensada 
com todo direito e ainda terá que ressarcir o município”. E por fim agradeceu. A palavra continuou 
livre, o Senhor Presidente pronunciou e esclareceu que em relação ao Parque de Exposições, a verba 
salvo engano é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), para o calçamento e construção do muro, “pode 
ficar tranquila que será feito o muro e o calçamento de acordo com o convênio”. Com relação à 
questão ao concurso que desde que foi feito “esta essa novela”, uma hora vai ter que ser, “seja no dia 
das crianças, seja no natal, seja na festa da cidade”, quem fez errado deveria saber que uma hora isso 
iria acontecer E caso tenha alguma irregularidade na questão do processo administrativo que está 
sendo realizado pela prefeitura, tem-se “o Ministério Público, atuante, sério, junto com o Tribunal 
de Justiça aqui no fórum do outro lado da rua”, A palavra continuou livre ninguém mais se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h05min. (vinte horas e 
cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1̂ . Secretário e, ainda, pelo Senhor 
Presidente. Sala das Sessões "José B a tis ta  da Silva", aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de

1** Secretário: Maurüio de Souza God ^  ^
Presidente: Helder Souza Mattos
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*̂ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2014”.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e quinze minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência 
do Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento  ̂ Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
PereircL Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em 
seguida, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de 
setembro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que a Secretária efetuasse a leitura do 
Ofício. Leu- se o Ofício n®. 315/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolizado em 22 de 
setembro do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis números 1.942 e 1.943/2014. Em 
seguida o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto 
de Lei Municipal rf. 1.942/2014, “Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá Outras 
Providências” e Projeto de Lei Municipal n°. 1.943/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências”. Ambos os 
Projetos estavam acompanhados de justificativa. Posteriormente foi concedido um breve recesso, 
para que os membros das respectivas Comissões pudessem apreciar e emitir os seus pareceres na 
matéria em pauta. De volta aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos 
pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 1.942 e 1.943/2014, foram apreciados 
com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da comissão de Orçamento e Finanças. Em continuidade 
os Projetos citados acima foram colocados em discussão, não houve comentários, e posterior 
votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente colocou a 
palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após cumprimentar os 
presentes, solicitou ao Senhor Presidente que fizesse um encáminhamento ao executivo, solicitando 
a prestação de contas da festa da cidade de Ervália, a fim de ficarem sabendo como e quanto foi 
gasto por cada item. Em seguida, passou-se a palavra para o vereador Sr. Robson Rodrigo, que 
cumprimentou a todos os presentes e solicitou um esclarecimento ao Senhor Presidente. Mencionou 
que na prestação de contas do Deputado Dr. Wilson Batista, referente ao ano de 2013, consta que ele 
enviou para Ervália dois caminhões basculantes e uma obra no valor de R$100.000,00 (cem mil 
reais), para uma ponte “gostaria de saber como esta o andamento desses caminhões, se já  chegaram 
na cidade”, e os cem mil reais, se saberia lhe explicar. O Senhor Presidente lhe respondeu que 
desconhecia essa verba e que primeiramente teria que ver com o autor da prestação de contas, o Sr. 
Robson Rodrigo disse que estava no jornal e que o município havia assinado um convênio. O 
Senhor Presidente lhe explicou que o convênio assinado era do pró-município em que o município 
de Ervália optou pela pá carregadeira e pelo calçamento. Diante da explicação o vereador Robson 
Rodrigo lhe agradeceu. Continuando a palavra foi concedida para o vereador Zulmar, que também 
cumprimentou a Mesa, os nobres colegas e demais pressentes, onde explanou sobre a sua
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lavando calçadas, muros, carros e já  está faltando água nos morros da cidade, sem falar no grande 
período que está sem chuva. Disse que gostaria de ver um jeito de mobilizar a população para 
economizar água, sendo preocupante a quantidade de nascentes que estão secando em nosso 
município. De forma que pudessem conscientizar a população, não só urbana como também a rural, 
sobre a importância de preservar as nascentes e economizar a água. Pois trata-se de uma questão 
grave, não só em nosso município como no país inteiro. O Senhor Presidente manifestou dizendo 
que a questão foi muito bem lembrada pelo vereador Mazinho, exemplificou sobre o problema da 
falta de água que está ocorrendo na cidade de São Paulo, e do triste noticiário da semana em que a 
nascente do rio São Francisco secou. Colocando à disposição, toda a estrutura da Câmara, material, 
rádio, encarte, o que achar necessário. Lembrando que está conscientização deve ser constante, pois 
com a volta das chuvas o povo esquece. Parabenizando o Vereador Zulmar pela ideia e dizendo que 
tem seu total apoio. A palavra continuou livre, sendo concedida novamente ao vereador Robson 
Rodrigo, que indagou ao Senhor Presidente se havia algum mandado judicial para parar a obra da 
praça, pois havia mais de quarenta dias, já deveria estar pronta e estava prejudicando a mobilidade 
das pessoas, gerando transtorno no trânsito, qual a justificativa para estar parada. O Senhor 
Presidente lhe respondeu quê̂  mandato judicial não havia, até porque não há nada de irregular e 
esclareceu que a construtora que pegou a obra tem o prazo de cento e vinte dias, salvo engano, para 
executar o serviço. Na sua percepção, o que está ocorrendo é falta de planejamento por parte da 
empreiteira que pegou a obra. Não sabe especifícamente qual empresa, pois são quatro calçamentos, 
cada um para empreiteiras diferentes, Com relação ao transtorno, não diria que é tão grande assim, 
mas há, porém lembrou novamente que a empreiteira tem o prazo para execução da obra. O Senhor 
Robson Rodrigo lhe agradeceu pela explicação, uma vez que não sabia o que estava ocorrendo, 
agora já sabe o que dizer quando as pessoas lhe perguntarem a respeito. A palavra continuou livre 
ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h (vinte 
horas). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor 
Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 
do ano de 2014.

P  Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos

II
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"ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO DE 2014".

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19hl5min. 
(dezenove horas e quinze minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência 
do Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
BentOf Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira. Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em 
seguida, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e 
cinco) de agosto, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Continuando, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, ninguém se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 19h30min (dezenove horas e 
trinta minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor 
Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 10 dias do mês de setembro do ano de 
2014.

F  Secretário: Maurílio de Souza Goj 
Presidente: Helder Souza Mattos
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'̂ ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO 
DIA 25 DE AGOSTO DO ANO DE 2014".

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza NetOy Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira, Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em 
seguida, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 11 (onze) 
de agosto, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Ofício. Leu- 
se o Ofício n°, 292/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 22/08 do ano em curso, 
encaminhando os seguintes Projetos de Leis: 1.940 e 1.941/2014, para análise e aprovação. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. 
Projeto de Lei Municipal n® 1.940/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no 
Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências” e Projeto de Lei Municipal 
n°. 1.941/2014, “Estabelece os Limites do Perímetro Urbano do Município de Ervália”. Em todos os 
Projetos havia justificativa. Foi concedido pelo Senhor Presidente, um breve recesso afim de que os 
membros das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os seus pareceres na matéria em 
pauta. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres 
emitidos. O Projeto de Lei Municipal rf. 1.940/2014 foi apreciado com 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei Municipal rf. 1.941/2014 foi 
apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. Os Projetos de Leis citados acima foram colocados em discussão, não houve comentários e 
posterior votação, no momento da votação o edil Sr. Agostinho, disse que iria se abster de seu voto 
no Projeto n°. 1.941/2014, por não saber o que estava votando, pois não ficou claro e definido qual 
seria o limite do município. A Sra. Jacqueline disse que iria votar contra, também por não ter ficado 
esclarecido o limite do município. E o edil Sr. Robson Rodrigo, solicitou ao Senhor Presidente que o 
Projeto fosse retirado da pauta e convocada uma reunião extraordinária para o dia 1°. O Senhor 
Presidente lhes explicou que já havia solicitado o mapa no tamanho A l, e o Projeto n°. 1.441/2014 
era urgente, por causa da estrada, uma vez que 06 km devem estar no perímetro urbano, caso 
contrário teria que fazer o cadastro ambiental rural de cada propriedade ao longo desse trecho. Irá 
solicitar o mapa grande, e depois se for necessário faz-se as alterações. Diante do exposto o Sr. 
Agostinho disse que mudaria de ideia para não prejudicar o asfalto. O Sr. Robson Rodrigou e a Sra. 
Jacqueline, solicitaram que fosse especificado melhor os limites do município, que viesse no mapa 
em tamanho maior, em cores e com pontos de referências para saberem. Logo após, o Projeto foi 
novamente colocado em votação e os dois projetos obtiveram aprovação unânime. Em seguida, o 
Senhor Presidente colocou a palavra livre ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar,
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mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 
25 dias do mês de agosto do ano de 2014.

1** Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos
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^̂ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 11 DE AGOSTO DO ANO DE 2014".

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira, 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida, 
solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de julho, 
passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Ofício e do convite. 
Leu-se o Ofício rf. 271/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolizado em 08/08 do ano em 
curso, encaminhando os seguintes Projetos de Leis: 1.936, 1.937, 1.938 e 1.939/2014, para análise e 
aprovação. E o convite dos 10 anos da LOC Contabilidade, que organizará o \° Encontro 
“Fiscalização Eletrônica, entendendo o novo cenário de forma Empreendedora”, que acontecerá dia 
21/08, às 19h30min, no Clube Casarão em Ervália. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que 
se fizesse a leitura da Indicação, ao Ilmo. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais, Sr. André Luiz Coelho Merlo, encaminhando em anexo o 
documento com as reivindicações e ou sugestões apresentadas no “IV Dia de Campo Sobre a 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta” o qual faz parte do “VII Circuito Zona da Mata”, sabendo 
da importância das solicitações, a Indicação obteve apoio unânime dos vereadores. Dando 
prosseguimento, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei 
Municipal i f  1.936/2014, “Autoriza o Poder Executivo a Aderir ao Programa Mais Médicos, a 
Conceder Moradia e Auxílio Alimentação, a Abrir Crédito Especial e dá Outras Providências”, 
Projeto de Lei Municipal rf. 1.937/2014, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Realizar 
Concurso Público de Provas e Títulos para Preenchimento de Cargos Vagos e a Contratar Empresa 
Especializada para Realização do Concurso Público, nos Moldes da Lei 8.666/96 e suas Alterações 
Posteriores e dá Outras Providências”, neste momento a Sra. Jacqueline solicitou ao Senhor 
Presidente que retirasse esse Projeto da pauta, afim de que pudessem verificar sobre os cargos 
constantes no mesmo. O senhor Presidente lhe explicou que o Projeto era urgente, pois se tratava do 
TAC (Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta), fírmado entre o Município e o 
Ministério Público, que devido ao recesso parlamentar não havia sido votado. Continuando o Projeto 
na pauta do dia. Projeto de Lei Municipal rf. 1.938/2014, “Autoriza a Dação em Pagamento de Bens 
Imóveis como Forma de Extinção de Obrigações Fiscais no Município de Ervália” e o Projeto de 
Lei Municipal n̂ ". 1.939/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do 
Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências”. Em todos os Projetos havia justificativa. 
Foi concedido pelo Senhor Presidente, um breve recesso afim de que os membros das respectivas 
comissões pudessem apreciar e emitir os seus pareceres na matéria em pauta. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. A Indicação foi 
apreciada com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Projeto de Lei Municipal rf. 1.936/2014 foi apreciado com 04 (quatro) p a ^ e re s
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favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Educação e Saúde. Os Projetos de Leis Municipais n'*. 1.937, 1.938, e 
1.939/2014 foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças. A Indicação e os Projetos de Leis citados acima foram colocados em discussão, não houve 
comentários e posterior votação, todos obtiveram aprovação unânime. Logo após, o Senhor 
Presidente colocou a palavra livre ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - 
se os trabalhos às 20h55min. (vinte horas e cinquenta e cinco minutos). Lavrei a presente Ata que 
virá assinada por mim 1®. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José 
Baptista da Silva", aos 11 dias do mês de agojto do ano^e 2014.

1  ̂Secretário: Maurílio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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*̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 10 DE JULHO DO ANO DE 2014

Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida, 
solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em memória do Sr. Paulo Afonso dos Santos, “tio do 
nosso companheiro Buiú”, que faleceu dia 05 de julho e do ex-vereador dessa Casa Sr. Raimundo 
Machado Costa, “carinhosamente conhecido como Raimundinho do Táxi”, pelo seu falecimento 
ocorrido dia 08 de julho, ambos no presente ano. Posteriormente, solicitou que a secretária efetuasse 
a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 30 (trinta) de junho, passado próximo. Logo após, 
a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. Continuando, o Senhor 
Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Ofício e do convite. Leu-se o Ofício n°. 219/2014, do 
Gabinete do Prefeito, datado e protocolizado em 07/07 do ano em curso, encaminhando os seguintes 
Projetos de Leis: 1.931, 1.932, 1.933, 1.934 e 1.935/2014, para análise e aprovação. E o convite do 
X Concurso de Qualidade de Café da Região de Viçosa, Edição 2014, informando que a inscrição 
do produtor, coleta e entrega das amostras serão de 01/05 até 30/09/2014. Em seguida o Senhor 
Presidente avisou para os vereadores que a Reunião do dia 11 de julho, antes marcada pelo 
Ministério Público para às 09h30min (nove horas e trinta minutos), foi prorrogada para às 10h30min 
(dez horas e trinta minutos). Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura da 
Moção de Pesar, de sua autoria, com apoio unânime dos vereadores, deixando registrado nos Anais 
desta Casa Legislativa, o pesar de toda edilidade ervalense, pelo falecimento do ex - vereador 
Raimundo Machado Costa, que foi vereador nas Legislaturas 2001/2004 e 2005/2008, tendo 
trabalhado em prol das causas sociais e do povo ervalense, conquistando e deixando muitos amigos, 
especialmente nesta Casa. Dando prosseguimento, solicitou que se efetuasse a leitura do Projeto de 
Resolução e dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Resolução Legislativa rf, 07/2014, “Institui o 
Concurso de Redação da Câmara Municipal de Ervália e dá outras providências”. Projeto de Lei 
Municipal n° 1.931/2014, “Institui no Município de Ervália o Tratamento Diferenciado e Favorecido 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de que Trata a Lei Complementar Federal n°, 123, 
de 14 de Dezembro de 2006, e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n°. 1.932/2014, 
“Altera a Lei Municipal n°. 1.722/2010 para Criar Cargos Comissionados que Passam a Integrar a 
Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Ervália e dá Outras Providências”, 
Projeto de Lei Municipal n°, 1.933/2014, “Altera a Lei Municipal n®. 1.700-A/2010 de 15 de Maio 
de 2010 e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal rf. 1.934/2014, “Dispõe Sobre a 
Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras 
Providências” e Projeto de Lei Municipal n°. 1.935/2014, “Altera Classificação Orçamentária de 
Despesa Constante na Lei Municipal rf. 1.881/2013 de 10 de Dezembro de 2013 e dá Outras 
Providências”. O Projeto de Resolução e os Projetos de Leis, vieram devidamente acompanhados 
de justificativa. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos
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pareceres emitidos. O Projeto'de Resolução Legislativa 07/2014 foi apreciado com 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Educação e Saúde. Os Projetos de Leis Municipais números 1.931, 
1.933, 1.934 e 1.935/2014 foram apreciados corn 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei Municipal n°. 1.932/2014 foi apreciado com 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Educação e Saúde. O Projeto de Resolução e os Projetos de Leis 
citados acima foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, todos 
obtiveram aprovação unânime. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre ninguém se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h45min. (vinte horas e 
quarenta e cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, 
pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 10 dias do mês de julho do 
ano de 2014.

l""Secretário: Maurílio de Souza Góui 
Presidente: Helder Souza Mattos

II

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.



CAMARA MUNICIPAL DE ERVALL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

"ATA DA REUNIÃO EXTRAORDlNARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO
DIA 30 DE JUNHO DE 2014

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19hl5min. (dezenove 
horas e quinze minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. 
Helder Souza Mattos, solicitou que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal, 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto  ̂ Carlos Roberto Bentoy 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. 
Posteriormente, solicitou que fosse feita a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e 
cinco) de junho, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Solicitou também que se fizesse a leitura da Ata da Reunião da 
Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, do dia 26 (vinte e seis) de junho, do presente ano. 
Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse dispensada a leitura do Processo n°. 
872.851, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas do Executivo 
Municipal de Ervália, referente ao Exercício Financeiro de 2011. Em seguida, foi solicitado pelo 
Senhor Presidente, que fosse efetuada a leitura dos Projetos de Resoluções Legislativas números 05 
e 06/2014. Projeto de Resolução Legislativa n°. 05/2014, "REJEITA O PARECER PRÉVIO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2011, PROCESSO N^ 872.851". E o Projeto de 
Resolução Legislativa nL 06/2014, que “FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2011, PROCESSO N". 872.851”. Após a leitura 
dos Projetos de Resolução, o Senhor Presidente esclareceu aos nobres vereadores, que em Reunião 
da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, o Projeto de Resolução Legislativa 06/2014, 
venceu pelos pareceres favoráveis, esclarecendo que eles teriam conhecimento dos dois Projetos, 
mas apenas o n®. 06/2014 seria levado à discussão e votação de plenário. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos pareceres emitidos no Projeto de Resolução 
Legislativa em pauta. O Projeto de Resolução Legislativa n°. 06/2014 foi apreciado com 03 (três) 
pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças. Sendo o parecer contrário do edil Sr. José Gonçalves Dias Paes. Em continuidade, o 
Projeto de Resolução Legislativa descrito acima, foi colocado em discussão, não houve comentários. 
Dando prosseguimento, deu-se início à votação em Escrutínio Secreto. Neste momento, o Senhor 
Presidente convidou como escrutinadores, o Sr. Zulmar Diniz Pereira e o Sr. Carlos Roberto Lopes 
de Faria, para também conferirem as cédulas e rubricá-las juntamente com o Senhor Presidente e o 

Secretário. Mostrou para os vereadores a urna onde seriam depositadas as cédulas, e o seu interior 
onde puderam verificar que estava vazia. Conferiu as cédulas na presença de todos, verificando que 
estavam em branco, devidamente rubricadas e eram em número total de 11 (onze). Posteriormente, 
solicitou à Secretária que mostrasse o modelo da mesma para os edis. Em continuidade, iniciou-se o 
processo de votação em escrutínio secreto, chamando um a um dos Vereadores, onde lhe era
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entregue a cédula, que após dirigir ao local de votação, depositava-a na urna. Após a votação o 
Senhor Presidente convidou novamente os mesmos escrutinadores. Os votos foram apurados um a 
um e anotados pelo Senhor Presidente, na presença dos dois escrutinadores. Terminada a apuração o 
Senhor Presidente anunciou o resultado que foram 06 (seis) votos favoráveis, pela Rejeição das 
Contas do Prefeito, Referente ao Exercício de 2011, e 05 (cinco) votos contrários, ou seja, pela 
Aprovação das Contas do Prefeito, Referente ao Exercício de 2011. Portanto, em 
conformidade com o art. 53, §5” da Lei Orgânica Municipal, considera-se mantido o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que foi pela Rejeição das Contas, 
apresentadas pelo Executivo Municipal, Referente ao Exercício Financeiro de 2011. Em 
seguida o Senhor Presidente colocou a palavra livre, ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a 
tratar, encerraram-se os trabalhos às 20h55min. (vinte horas e cinquenta e cinco minutos). Lavrei a 
presente Ata que virá assinada por mim T. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das 
Sessões "José Baptista da Silva", aos 30 dias do mês de junho do ano de 2014.

1"* Secretário: Maurílio de Souza G\
Presidente: Helder Souza Mattos ® ̂  ̂
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*̂ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 25 DE JUNHO DO ANO DE 2014”.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto  ̂ Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira, Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em 
seguida, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de 
Junho, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de Lei 
Municipal ém pauta. Projeto de Lei Municipal n"' 1.930/2014, “Dispõe Sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2015 e dá Outras Providências”, devidamente acompanhado de 
justificativa. Foi concedido um breve recesso, para que os membros das respectivas comissões 
pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Dando continuidade, solicitou que se 
fizesse a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal número. 1.930/2014 foi 
apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça 
e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, O Projeto 
citado acima foi colocado em discussão, não houve comentário e posterior votação, obtendo 
aprovação unânime. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, ninguém se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h05min. (vinte horas e 
cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1”, Secretário e, ainda, pelo Senhor 
Presidente. Saia das Sessões "José Baptista da Silva", aos 25 dias do mês de junho do ano de 2014.

F  Secretário: Maurílio de Souza Godãnh 
Presidente: Helder Souza Mattos
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO 
DIA 10 DE JIJNHO DO ANO PE 2014».

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, liso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Mauríüo de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira, 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida, 
solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária dó dia 26 (vinte e seis) de 
maio, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Posteriormente, solicitou-se que fizesse um minuto de silêncio em níemória do Sr, 
Randolfo Sant' Anna da Silva Neto, pelo seu falecimento ocorrido em 07 de junho de 2014. Em 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício e do convite. Leu - se 
o Ofício número 192/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 06 de junho do ano 
em curso, encaminhando os Projetos de Leis números L926, 1.927, 1.928, 1.929 e L930/2014, para 
fins de análise e aprovação. E o convite para participarem do “Arraiá do CAPS -  Joãozinho Alves’', 
no dia 11 de junho do corrente ano às 9:00h, no ginásio poliesportivo “Timbucão”. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Resolução e dos Projetos de Leis 
Municipais em pauta Projeto de Resolução ri° 04/2014, “Dispõe sobre o arquivo e eliminação de 
documentos temporários da Câmara Municipal de Ervália; Projeto de Lei Municipal n® 1.926/2014, 
“Altera a Lei Municipal n® 1.700-A de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências”, Projeto de 
Lei Municipal n® 1.927/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do 
Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n® 1.928/2014, 
“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento de Exercício Financeiro de 2014 e dá 
Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n® 1.929/2014, “Dá Nome ao Cemitério Municipal 
de Ervália e dá Outras Providências”. Todos os Projetos estavam devidamente acompanhados de 
justificativa. Foi concedido um breve recesso, para que os membros das respectivas comissões 
pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Posteriormente, solicitou que se 
fizesse a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Resolução n°. 04/2014 foi ^reciado com 04 
(quatro) pareceres fevoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto de Lei 
Municipal número. 1.926/2014 foi ^reciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Educação e 
Saúde. Os Projetos de Leis Municipais números 1,927, 1.928 e 1.929/2014 f o r ^  ^reciados com 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, e 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Os Projetos citados 
acima foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, o Projeto de 
Resolução e os Projetos de Leis, obtiveram aprovação unânime. Continuando, o Senhor Presidente 
colocou a palavra livre, ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os 
trabalhos às 20h20min. (vinte horas e vinte m in ^ s ) . Lavrei a presente Ata que virá
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mim r .  Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 
10 dias do mês de junho do ano de 2014.

P  Secretário: Maurüio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos

n
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'̂ ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 2014”.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurilio de Souza Godinlto, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira  ̂ Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião, 
Posteriormente, a pedido do Sr, Robson Rodrigo, solicitou-se que fizesse um minuto de silêncio em 
memória do menino Diego Cardoso Gomes, de apenas 08 anos de idade que faleceu no dia 23 de 
maio do ano em curso, vítima de atropelamento em nossa cidade. Em seguida, solicitou que a 
secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 12 (doze) de maio, passado 
próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. Em 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício. Leu - se o Ofício 
número 167/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 23 de maio do ano em curso, 
encaminhando os Projetos de Leis números 1,922, 1.923, 1.924 e 1.925/2014, para fins de 
apreciação e votação. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos 
Projetos de Decretos Legislativos e dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Decreto Legislativo 
n°. 02/2014, ‘‘Autoriza a Doação para o Asilo Imaculada Conceição de uma Televisão, um aparelho 
de DVD, uma antena parabólica e um armário”; Projeto de Decreto Legislativo n°. 03/2014, 
“Autoriza a doação para a Casa da Cultura Municipal das galerias de fotos dos vereadores de várias 
legislaturas e outros”; Projeto de Lei Municipal n° 1.922/2014, “Altera a Lei Municipal n°. 1.700- 
A/2010 de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n'̂  1.923/2014, 
“Altera a Lei Municipal n°. 1.722/2010 para Criar Cargos Comissionados que Passam a Integrar a 
Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Ervália e dá Outras Providências”; 
Projeto de Lei Municipal n  ̂ 1.924/2014, “Altera Classificação Orçamentária de Despesa Constante 
na Lei Municipal n^ 1.881/2013 de 10 de Dezembro de 2013 e dá Outras Providências”; Projeto de 
Lei Municipal n®. 1.925/2014, “Altera o Anexo I da Lei Municipal n°. 1.887 de 11 de Dezembro de 
2013 dá Outras Providências”. Todos os Projetos de Leis estavam acompanhados de justificativa. 
Foi concedido um breve recesso, para que os membros das respectivas comissões pudessem apreciar 
e emitir os pareceres na matéria em pauta. Posteriormente, solicitou que se fizesse a leitura dos 
pareceres emitidos. Os Projetos de Decretos Legislativos números 02 e 03/2014 foram apreciados 
com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de 
Lei Municipal número. 1.922/2014 foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros 
da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão 
de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Educação 
e Saúde. O Projeto de Lei Municipal n°. 1.923/2014 foi apreciado com 03 (três) pareceres favoráveis 
e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 03 (três) pareceres 
favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 03 
(três) pareceres favoráveis e ‘01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão de Educação e
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Saúde. Sendo os pareceres contrários dos edis Robson Rodrigo, José Gonçalves e Jacqueline 
respectivamente. Os Projetos de Leis números 1.924 e 1.925/2014 foram apreciados com 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, e 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Os Projetos citados acima foram 
colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, os Projetos de Decretos 
Legislativos e os Projetos de Leis, obtiveram aprovação unânime, com exceção do Projeto de Lei 
número 1,923/2014, que obteve 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos 
vereadores: Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar, havendo desempate 
favorável pelo voto de minerva do Senhor Presidente, sendo o mencionado projeto aprovado com a 
maioria absoluta dos votos. Continuando, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se 
pronunciou foi o edil Sr. Robson Rodrigo. Disse que queria deixar registrado a fatalidade que 
aconteceu com o menino Diego, e alertar mais uma vez para o trânsito de nossa cidade. Providências 
devem ser tomadas para que este tipo de tragédia não aconteça mais em nosso município, “temos 
várias escolas e nenhuma delas tem medida de segurança como faixa de pedestre, salvo o colégio”, 
temos outras escolas como o Colégio Cener, Monsenhor Rodolfo, Vivica Rocha, que é de frente 
para uma rodovia, e não possui nenhuma medida de segurança, como faixa de pedestre, quebra- 
molas e polícia nos horários de entrada e saída dos alunos. Citou para o Sr. Presidente que “outro 
lugar que é tragédia anunciada” é a escola do J. Alves, que não possui nem uma placa avisando que 
tem escola. Gostaria que a Comissão de trânsito, juntamente com a prefeitura tome providências 
para evitar outras tragédias, sugerindo para a escola J. Alves, a instalação de radar e quebra-molas. 
A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se 
os trabalhos às 20h45min. (vinte horas e quarenta e cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá 
assinada por mim T. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões ”José Baptista da 
Silva", aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014.

1*" Secretário: Maurílio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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’ ATA DA REUNIÃO QRDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 12 DE MAIO DO ANO DE 2014”.

Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira. 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida, 
solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de 
abril, passado próximo. Logo após, a Ata foÍ colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Posteriormente, solicitou-se que fizesse um minuto de silêncio em memória do Sr. Carlos 
Eustáquio Castro de Barros, “Taquinho”, que faleceu dia 02 de maio do ano em curso. Em 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício. Leu - se o Ofício 
número 134/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 09 de maio do ano em curso, 
encaminhando os Projetos de Leis números 1.913, 1.914, 1.915, 1.916, 1.917, 1.918, 1.919, 1.920 e 
1.921/2014, para fins de apreciação e votação. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se 
fizesse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei Municipal n° 1.913/2014, “Dispõe 
Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras 
Providências”, Projeto de Lei Municipal n° 1.914/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras Providências, Projeto de Lei 
Municipal n° 1.915/2014, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício 
Financeiro de 2014 e dá Outras Providências, Projeto de Lei Municipal n° 1.916/2014, “Autoriza a 
Aquisição de Terreno Urbano Localizado no Loteamento José Geraldo Cal de Castro e dá Outras 
Providências”, Projeto de Lei Municipal n® 1.917/2014, “Autoriza a Aquisição de Terreno Urbano 
Localizado no Bairro Chácara e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n“ 1.918/2014, 
“Altera a Lei Municipal N°. 1.700-A/2010 de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências”, 
Projeto de Lei Municipal n° 1.919/2014, “Altera a Lei Municipal N®. 1.700-A/2010 de 15 de Maio 
de 2010 e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n°. 1.920/2014, “Altera a Lei 
Municipal N°. 1.722/2010 para Criar Cargo Comissionado que Passa a Integrar a Estrutura 
Administrativa do Poder Executivo do Município de Ervália e dá Outras Providências”, e Projeto de 
Lei Municipal n°. 1.921/2014, “Altera Códigos de Projetos e Atividades e Códigos de Secretaria e 
Elementos de Despesas Constantes nas Leis Municipais N®. 1.894/2014, 1.904/2014 e 1.911/2014 e 
dá Outras Providências”. Foi concedido um breve recesso, para que os membros das respectivas 
comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Em seguida, solicitou que 
se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números. 1.913, 1.914, 
1.915, 1.916, 1.917 e 1.921/2014 foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei Municipal n°. 1.918/2014 foÍ apreciado com 
04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Educação e Saúde. O Projeto de Lei n°. 1.919/201154, fo
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apreciado com 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário, dos membros da Cornissão 
de Constituição e Justiça, e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças, sendo o parecer contrário do edil Sr. Robson Rodrigo. O Projeto de Lei 
Municipal n°, 1,920/2014 foÍ apreciado com 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer 
contrário, dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, e 03 (três) pareceres favoráveis e 01 
(um) parecer contrário, dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, sendo os pareceres 
contrários dos edis Sr. Robson Rodrigo e Sr. José Gonçalves, respectivamente. Os Projetos de Leis 
acima foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, todos os Projetos 
obtiveram aprovação unânime, com exceção dos Projetos de Leis números 1.919 e 1.920/2014, que 
obtiveram 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos vereadores: Agostinho, 
Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar, havendo desempate favorável pelo voto de 
minerva do Senhor Presidente, sendo os mencionados projetos aprovados com a maioria absoluta 
dos votos. Continuando, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foÍ o edil 
Sr. Robson Rodrigo, disse que Jamais seria contra a aquisição de um terreno para construção de uma 
creche, porém gostaria de ressalvar que achou o preço um pouco “salgado”, caso tivesse como 
abaixar o preço seria bom para o município e para todos nós, e também com relação ao Projeto de 
Lei 1.916/2014, que por ser um lote de 145m^, por R$80.000,00 (oitenta mil reais), achou o preço do 
terreno muito caro, mas por ser para a construção do CRAS, por esse motivo votou favorável. O 
Senhor Presidente lhe esclareceu que os lotes do Bairro São Pedro, saíram em média por 
R$60.000,00 (sessenta mil reais), Já abaixo do valor de mercado, pois possui imobiliária, e estão na 
faixa de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mas se alguma outra pessoa dentro de Ervália, tiver 
uma área daquele tamanho, próximo a uma escola, que não seja “em canto de rua”, de 2.800 m ,̂ 
com aquela topografia, que ofereça a prefeitura, antes que o negócio seja efetivado, uma vez que a 
prefeitura está pedindo autorização, mas ainda não fechou o negócio. E com relação ao lote da 
Avenida Progresso, esclareceu que também está dentro do preço de mercado, apesar de ser um lote 
menor, e ainda por se tratar de um lote ao lado de um lote da prefeitura, que dará condições de 
construir o CRAS, que é tamanho padrão. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou.. 
Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h30min. (vinte horas e trinta minutos). 
Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala 
das Sessões "José Baptista da Silva", aos O  dias do mês de maio do ano de 2014.

l""Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos
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 ̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÁHA. DO 
DIA 25 DE ABRIL DO ANO DE 2014”.

Aos 25 (quinze) dias do mês de abril dó ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na ”Sala das Sessões José Baptista da Silva”, sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira* 
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida, 
solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 15 (quinze) de abril, 
passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício e da 
Moção de Pesar do ex-vereador José Valoy Machado, agradecendo a presença dos familiares, “desse 
nosso colega ex-vereador, que tanto fez por Ervália e principalmente por esta Casa”, Leu - se o 
Ofício número 128/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 22 de abril do ano em 
curso, encaminhando o Projeto de Lei número 1.912/2014. Leu-se a Moção de Pesar, de autoria do 
Senhor Presidente, com o apoio unânime dos demais vereadores, pelo falecimento do Sr. José Valoy 
Machado, ocorrido em 11 de abril do ano em curso, aos 81 anos de idade. Sendo a Moção 
encaminhada à sua família e ficando registrado nos Anais desta Casa Legislativa, o Pesar de toda a 
edilidade ervalense. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de 
Lei em pauta. Projeto de Lei Municipal n° 1.912/2014, “Altera a Lei Municipal n°. 1.722/2010 e dá 
Outras Providências”. Foi concedido um breve recesso, para que os merribros das respectivas 
comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Em seguida, solicitou que 
se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal n°, 1.912/2014 foi apreciado 
com 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário, dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 03 (três) pareceres favoráveis e 01 (um) parecer contrário, dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. Sendo os pareceres contrários do Sr. Robson Rodrigo e Sr. José 
Gonçalves respectivamente. O Projeto de Lei foi colocado em discussão, não houve comentários e 
posterior votação, obtendo 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos vereadores: 
Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar, havendo desempate favorável 
pelo voto de minerva do Senhor Presidente, sendo o projeto, portanto aprovado com a maioria 
absoluta dos votos. O Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora 
Sra. Jacqueline, que após cumprimentar a Mesa Diretora, os nobres colegas e demais presentes,, 
disse que queria deixar registrado mais uma vez o seu pesar pelo falecimento de seu amigo.' 
compadre e companheiro José Valoy Machado, que infelizmente não está mais entre nós, mas tem a 
certeza que de onde ele estiver estará olhando por nós. Como já foi mencionado na Moção de Pesar, 
era uma pessoa carismática e prestativa. Posteriormente esclareceu que votaram contra o Projeto, e 
estava falando em nome de seus companheiros, porque não vê justificativa para criação de cargos, 
pois tem 04 (quatro) cargos mudando as denominações e a criação de mais 03 (três) cargos, pois só 
mudaram realmente o significado da palavra como de coordenador para supervisor, “eu entendo que 
isso aqui dá no mesmo, o mesmo serviço para um, está sendo dado para outro”. Ressaltou que vê a 
questão como um “cabide de emprego”, para en ca iw  mais pessoas. Que tem lutado para melhorar o
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salário dos professores e mesmo de todos os funcionários, mas sempre ouvem que a prefeitura não 
tem verba, mas que sempre estão criando cargos, e além da criação, foi mudado a denominação, 
aumentando o cargo de R$2.200,00 para R$2.500,00, motivo do voto contra. Continuando, a palavra 
foi concedida para o vereador Robson Rodrigo, disse que fazia das palavras da companheira 
Jacqueline as suas palavras, justificando o voto contra, sobre a criação de cargos, e sua indignação, 
pois tem quase certeza que as pessoas que estão recebendo esses cargos com salários superiores a 
R$1.000,00, não devem nem ter curso superior, e as professoras ganham R$900,00, “uma grande 
injustiça”. Deixou também sua Moção de Pesar ao amigo e companheiro Valoy, “que se foi, mas 
ficará para sempre em nossa memória e em nossos corações”. Posteriormente, quem fez o uso da 
palavra foi o edil Sr. Agostinho Cal, que após os cumprimentos formais, disse que queria falar sobre 
o Sr. José Valoy Machado, com quem teve o prazer de conviver durante rnuitos anos. Disse que o 
grande legado que ele deixou foi a educação de seus filhos, junto com sua esposa, sendo uma perda 
muito grande para o município, e que terão sempre uma boa lembrança dele, “que Deus o tenha”. 
Logo após, quem se pronunciou foi o edil Sr. Zulmar, que após cumprimentar todos os presentes, 
disse que teve o privilégio de morar na casa do Senhor Valoy para estudar pòr müitòs ãhòs, era uma 
grande pessoa que irá fazer muita falta, mas tem certeza que Deus estará o acolhendo. Foi uma 
pessoa que fez muito para o município, além de ter sido vereador nesta Casa, “sendo um grande 
homem para nossa cidade” e agradeceu a presença dos familiares do Sr. Valoy. Novamente a 
palavra foi concedida para a vereadora Jacqueline, disse ao Senhor Presidente que era para ter 
trazido e entregado em mãos, as mensagens de agradecimento de seus familiares médicos, a respeito 
do convite do I Encontro da Saúde, explicando a impossibilidade de estarem presentes no evento, 
mas agradecendo pelo convite. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver 
nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h (vinte horas). Lavrei a presente Ata que virá 
assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da 
Silva", aos 25 dias do mês de abril do ano de 2014.

1** Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 15 DE ABRIL DO ANO DE 2014”.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal;
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, 
Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereircu
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Em seguida 
solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador, Sr. José Valoy 
Machado, pelo seu falecimento ocorrido em 11 de abril do presente ano. Dando prosseguimento, 
solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de 
março, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício. 
Leu - se o Ofício número 123/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 11 de abril do 
ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis números 1.910 e 1.911/2014, bem como a troca da 
primeira folha do Projeto de Lei n°. 1.904/2014 e sua inclusão na reunião. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de Resolução e dos Projetos de Leis em pauta. 
Projeto de Resolução Legislativa rf. 03/20014, “Dá nova redação ao Art. 2° da Resolução 
Legislativa n^ 04 de 20/09/2013, que determina a obrigatoriedade da Publicação de todos os atos 
praticados pela Câmara Municipal de Ervália, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de 
Ervália e dá outras providências.” Projeto de Lei Municipal n° 1.904/2014, “Dispõe Sobre a 
Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá Outras 
Providências”; Projeto de Lei n°. 1.905/2014, “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã 
Honorária, e dá outras providências”. Projeto de Lei n°. 1.906/2014, “Dispõe sobre a concessão da 
Medalha “Cidade de Ervália” e dá outras providências”, Projeto de Lei n°. 1.907/2014, “Dispõe 
sobre a concessão da Medalha “Cidade de Ervália” e dá outras providências”. Projeto de Lei 
Municipal n°. 1.908/2014, “Dispõe sobre o arquivo de documentos de despesas do poder executivo 
de Ervália”, Projeto de Lei n°. 1.909/2014, “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Honorário, e dá outras providências”, Projeto de Lei Municipal n®. 1910/2014, “Autoriza os 
Representantes da Fazenda Pública Municipal a Celebrarem Acordo em Processo Administrativo e 
Transacionar em Processos Judiciais em que o Município de Ervália, suas Autarquias e Fundações 
Públicas Forem Interessados, Autores, Réus ou Tiverem Interesses Jurídicos na Qualidade de 
Assistentes ou Oponentes, Dando Outras Providências” e Projeto de Lei Municipal n̂ .̂ 1.911/2014, 
“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá 
Outras Providências”. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres 
emitidos. O Projeto de Resolução foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros 
da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão 
de Orçamento e Finanças. Os Projetos de Leis Municipais números 1.904, 1.905, 1.906, 1.907, 
1.908, 1.909, 1.910 e 1.911/2014, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da
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de Leis mencionados acima, foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior 
votação, sendo aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se 
pronunciou foi a vereadora Jacqueline, que após cumprimentar os presentes, disse que queria 
parabenizar o Senhor Presidente pela escolha das medalhas, das pessoas que serão homenageadas, 
“principalmente a Valdione que é tão ligada a gente, a todos nós, e aos outros também, parabéns 
pela escolha”. O Senhor Presidente esclareceu a colega Jacqueline, que a escolha foi feita através da 
Comissão, “então todos que participaram desta Comissão estão de parabéns”, sendo a comissão 
composta por todos os membros de todos os partidos que compõe a Câmara. A palavra continuou 
livre, ninguém mais se pronunciou. Antes do encerramento o Senhor Presidente convidou a todos os 
vereadores para o 1° Encontro da Saúde, que acontecerá no sábado próximo, dia 19, aqui na Câmara 
Municipal. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 21h (vinte e uma horas). 
Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim T. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala 
das Sessões "José Baptista da Silva", aos 15 dias do mês^de abril do ano de 2014.

1̂  Secretário: Maurílio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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'ATA DA REUNIÀO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 25 DE MARCO DO ANO DE 2014 '.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março áo ano de 2014 (dois mi! e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Heider Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Cart os Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Heider Souza Mattos, Uso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, MauríUo de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira, Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião, 
Dando prosseguimento, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 10 (dez) de março, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 
leitura do Ofício e do Requerimento. Leu - se o Ofício número 079/2014, do Gabinete do Prefeito, 
datado e protocolado em 21 de março do presente ano, encaminhando o Projeto de Lei número 
1.904/2014. O Requerimento de autoria da vereadora Sra. Jacqueline, datado em 24 e protocolado 
em 25 de março do ano em curso, solicitando estudos para elaboração de projeto para castração 
de cães e gatos da cidade de Ervália, incluído os que possuem domicílio e os que vivem nas ruas da 
cidade". Com a justificativa do Requerimento em anexo. Logo após o senhor Presidente passou a 
palavra para a Sra. Dalila Brumano, extensionista da Emater, que fez uma explanação sobre as 
atividades desenvolvidas no município de Ervália, no ano de 2013. Inicialmente cumprimentou os 
presentes e agradeceu pela oportunidade. Falou sobre a missão da empresa que é “promover o 
desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica em extensão rural, assegurando a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira". O negócio é “implementar políticas públicas 
que promovam o desenvolvimento sustentável, com foco na agricultura familiar e na valorização das 
pessoas". Lembrando que a Emater está presente no município de Ervália há 35 anos. Apresentou 
dois vídeos institucionais, falou sobre os vários projetos desenvolvidos em Ervália, dando destaque 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar -  PNAE, sobre o número de agricultores 
assistidos, famílias beneficiadas, parcerias, benefício do convênio com o município, dentre outras 
atividades. Ressaltando os apoios recebidos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Câmara e Prefeitura Municipal. Ao fina! da explanação, agradeceu mais uma vez, esta 
Casa pelo apoio sempre dispensado. O Senhor Presidente lhe agradeceu pela apresentação das 
atividades da Emater em nosso município e pela parceria saudável entre esta empresa com a 
prefeitura,-colocando a Câmara sempre a disposição para o que for necessário. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu um breve recesso, para que os membros das respectivas comissões 
pudessem apreciar e emitir parecer na matéria em pauta. Logo após, o Senhor Presidente solicitou 
que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. O Requerimento foi apreciado com 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Educação e Saúde. Em seguida, o Requerimento foi colocado em 
discussão, não houve comentários e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. O Senhor 
Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora Jacqueline. Inicialmente 
cumprimentou a Mesa Diretora e explicou que fez o requerimento, baseado no pedido de vária
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pessoas que lhe procuraram, a respeito deste problema, e de soluções que poderiam ser tomadas, de 
forma mais “em conta”. Pois sabe que o nosso município, não tem condições de manter um canÜ, 
isto está fora da nossa realidade, assim como em outros municípios vizinhos. Pensaram em uma sala 
esterilizada com uma maca, para realizar a castração nos animais e uma casa com quintal com 
algumas baias, onde pudessem ficar alguns dias, e que depois voltasse este animal para rua. Acredita 
que os comerciantes ajudariam com a manutenção desta casa. Mesmo os animais estando na rua, 
eliminariam as crias. São formas mais baratas de ajudar na solução do problema. Sabe que existe 
uma lei e que a castração deve ser feita dentro das técnicas exigidas, mas as pessoas que a 
procuraram estão por dentro desta lei. Ressaltou que o nobre colega “Betinho”, também está 
empenhado neste assunto, pois já fez um pedido a esse respeito. Sendo esta uma forma barata e 
simples, além de que o município tem dois veterinários que podem estar fazendo este trabalho de 
“forma mais em conta para o município”. Agradeceu o apoio de todos, esperando solucionar este 
problema. O Senhor Presidente lhe agradeceu, A palavra continuou livre, ninguém mais se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 21h (vinte e uma horas). 
Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala 
das Sessões "José Baptista da Silva", aos 25 dias do mêj de março do ano de 2014.

F  Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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”ATA DA REUNIÃO ORDlNARlA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÂLIA, DO 
DIA 10 DE MARCO DO ANO DE 2014*\

Aos 10 (dez) dias do mês de março do aiio de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza NetOj Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, 
Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro,
Maurllio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira,
Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Dando 
prosseguimento, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 
(vinte e cinco) de fevereiro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não 
houve comentários, sendo aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita 
a leitura do Ofício. Leu - se o Ofício número 067/2014, do Gabinete do Prefeito, datado e 
protocolado em 07 de março do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis números: 1.902 e 
1,903/2014. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos Projetos de 
Leis em pauta. Projeto de Lei n®. 1.902/2014, “Altera a Lei Municipal n®. 1.722/2010 para Criar 
Cargo Comissionado que Passa a integrar a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do 
Município de Ervália e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n®. 1.903/2014, “Altera a 
Lei Municipal n®, 1700-A/2010 de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências”. Ambos os 
Projetos de Leis, estavam acompanhados de justificativas. Posteriormente, concedeu-se um breve 
recesso para que os membros das respectivas Comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na 
matéria em pauta. Retomando, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura dos pareceres 
emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 1.902 e 1.903/2014 foram apreciados com 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Educação e Saúde. Em continuidade, os Projetos de Leis 
citados acima, foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, sendo 
aprovados por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se 
pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após cumprimentar a Mesa Diretora e demais 
presentes, parabenizou as servidoras desta Casa, as mulheres presentes e demais cidadãs ervalenses, 
pelo dia 08 de março, que foi o dia Internacional da mulher. Desejando que sejam felizes e 
continuem lutando cada vez mais pelos seus direitos. Acrescentado pelo Senhor Presidente, que foi 
muito bem lembrado. Em seguida, a palavra foi concedida para o edil Sr. Zulmar, que fez os 
cumprimentos formais, e comentou que os vereadores desta Casa, receberam um comunicado do 
Senador Clésio Andrade, no dia 10/12/13, informando que este havia enviado um ofício para o 
minisfro da saúde, Alexandre Padilha, solicitando recursos para o hospital Jorge Caetano de Mattos, 
no valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para aquisição de equipamentos, 
reforma e ampliação. Gostaria de saber do Senhor Presidente, se algum órgão teve notícia a respeito 
e se o recurso de íato chegou para o hospital Jorge Caetano de Mattos. E também parabenizou o 
nobre colega “Betinho do Bloco”, que estava aniversariando naquele dia. Logo após, o Senhor 
Presidente, respondendo a questão do nobre colega “Mazinho”, a respeito do Ofício do senador do 
PMDB Clésio Andrade, informou que ele também havia recebido o ofício, no qual o senador faz
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uma indicação ao ministro da Saúde. Então o Senhor Presidente, lhe enviou um ofício, solicitando 
que ao invés da indicação, o Senador deveria fazer uma emenda, uma vez que dispõe de 
R$15.000,000,00 (quinze milhões) para este fím. Mas que infelizmente até o momento ele não fez a 
emenda, apenas a indicação. Continuando foi concedida a palavra para o Sr, “Betinho do Bloco”, 
que cumprimentou o Senhor Presidente e demais presentes, esclareceu que na reunião passada, o 
colega ‘Zezé” e a vereadora Jacqueline, lhe solicitaram que verificasse sobre um problema de 
trânsito, perto do colégio, para melhorar as condições “para nosso colega “Taquinho” ”. Queria 
esclarecer, que já esteve no local com o Presidente da Comissão e que esta semana a questão já 
estará completamente resolvida. O Senhor Presidente, lhe parabenizou pela iniciativa. A palavra 
continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os 
trabalhos às 20hl5min (vinte horas e quinze minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por 
mim 1®, Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões ”José Baptista da Silva", aos 
10 dias do mês de março do ano de 2014.

Secretário: Maurüio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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*ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014^’.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às I9h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que a Secretária procedesse à leitura da chamada 
nominal; confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto 
Bento, Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos 
Santos, Jacqueline Said Rezende, José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale 
Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz 
Pereira, Com 11 (onze) Vereadores presentes o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. 
Dando prosseguimento, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 10 (dez) de fevereiro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 
leitura do Ofício. Leu - se o Ofício número 057/2014, do Gabinete do Prefeito, datado em 21 e 
protocolado em 24 fevereiro do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis números: 1.889, 
1.900 e 1.901/2014. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos 
Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei n"". 1.899/2014, '‘Altera a Lei Municipal n®. 1.373/2004 e 
dá Outras Providências", Projeto de Lei Municipal n”. 1.900/2014, “Altera a Denominação e Cria 
Cargo Público de Provimento Efetivo que Passa a Integrar o Anexo V da Lei Municipal n°. 
1.700/A/2010 e dá Outras Providências"', Projeto de Lei Municipal n°. 1.901/2014, “Dá Nome a 
Prédio Público no Município de Erváiia e dá Outras Providências"'. Posteriormente, concedeu-se um 
breve recesso para que os membros das respectivas Comissões pudessem apreciar e emitir os 
pareceres na matéria em pauta. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a 
leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 1.899 e 1.901/2014, foram 
apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O 
Projeto de Lei número 1.900/2014, foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros 
da Comissão de Constituição e Justiça. 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão 
de Orçamento e Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Educação 
e Saúde. Em continuidade, os Projetos de Leis citados acima, foram colocados em discussão, não 
houve comentários e posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. Logo após, o Senhor 
Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foÍ o edil Sr. Agostinho Cal, que após os 
cumprimentos formais, disse ao senhor Presidente que gostaria através desta Casa, diante de várias 
reclamações que tem recebido e também como usuário da operadora Claro, reclamar sobre a falta de 
qualidade dos serviços que vem sendo prestado, pois as contas não esquecem de mandar, se não é 
efetuado o pagamento, além do corte na conta, o nome do usuário para o SERASA, mas a qualidade 
do serviço é de péssima qualidade. Devem unir forças, se necessário fazer uma audiência púbica, 
conversar coin um representante da Claro, ou tomar outra atitude que for necessário, para resolver o 
problema. Complementando, o Senhor Presidente lhe esclareceu que aproximadamente há quatro 
meses a CPI da Telefonia Móvel de Minas Gerais, formada por Deputados Estaduais da Assembléia, 
lhe enviaram um questionário para saber como estava o serviço, qual era a pior e as principais 
reclamações. E que respondeu a verdade, sobre o serviço de péssima qualidade da Claro e que o 
sinal é muito ruim. Na semana passada, saiu um relatório e um acordo que o Estado fez com todas
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as telefonias móvel do Estado, para melhorar o serviço. Acredita que terão uma melhora, pois 
real mente o serviço prestado pela Claro, está muito ruim, dizendo que o nobre colega, estava 
coberto de razão. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a 
tratar, encerrou - se os trabalhos às 20hI0min. (vinte horas e dez minutos). Lavrei a presente Ata 
que virá assinada por mim P. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José 
Baptista da Silva", aos 25 dias do mês de fevg '̂eiro do an^ de 2014.

l""Secretário: Maurílio de Souza Goci 
Presidente: Helder Souza Mattos
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”ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PE ERVÁLIA. DO 
DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014**.

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Batista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Helder Souza Mattos, iniciou solicitando que fosse feito um minuto de silêncio em memória do 
Sr, Nelson Lima da Encarnação, conhecido como “Nelson Leiteiro”, que feleceu dia 16/01/14 e da 
Sra. Maria Filomena Avelino Wilson, “Da, Fiünha”, falecida em 01/02/2014. Em seguida solicitou 
que a Secretária procedesse à leitura da chamada nominal; confirmando presença os edis; 
Agostinho Cal de Souza Neio, Caríos Roberto Bento, Carlos Roberto Lopes de 
Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, Jacqueline Said Rezende, 
José Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, Mauríüo de Souza Godinho, 
Robson Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira^ Com 11 (onze) Vereadores presentes 
o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião. Dando prosseguimento, solicitou que a secretária 
efetuasse a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 15 (quinze) de janeiro, passado próximo. 
Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. Em 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos Ofícios e do convite. Leu - 
se os Ofícios números 026 e 043/2014, ambos do Gabinete do Prefeito, datados em 07 e 10 de 
fevereiro e protocolizados em 07 e 10 de fevereiro respectivamente do presente ano. O primeiro, 
encaminhando os Projetos de Leis números: 1.890, 1.891, 1.892, 1.893, 1.894, 1.895 e 1.896/2014. 
O segundo Ofício, encaminhando os Projetos de Leis Números: 1.897 e 1,898/2014. E também o 
convite do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, juntamente com demais 
autoridades estadual e do município de Ervália, para “Audiência Pública, que irá abordar a 
implantação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) na Comarca de 
Ervália”, a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2014, às 19h, no Salão do Júri, da Comarca de 
Ervália. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo, Projetos de Resolução e dos Projetos de Leis em pauta Projeto de Decreto Legislativo 
n°. 01/2014, “Autoriza a doação de 02 (dois) Aparelhos de Ar Condicionado para o Hospital Jorge 
Caetano de Mattos”; Projeto de Resolução n°. 01^014, “Concede Reajuste de Vencimento aos 
Servidores da Câmara Municipal”; Projeto de Resolução ri°. 02/2014, “Reajusta os Valores dos 
Subsídios”; Projeto de Lei n°. 1.890/2014, “Autoriza a Aquisição de Área Rural na Localidade da 
Ventania e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n°. 1.891/2014, “Cria Cargo que 
Passa a Integrar o Anexo V da Lei Municipal n®. 1.700/A/2010 e dá Outras Providências”, Projeto 
de Lei Municipal n® 1.892/2014, “Dispõe Sobre o Recolhimento do ISSQN Fixo para os Serviços 
Prestados sob a Forma de Trabalho Pessoal e Respectivas Sociedades Profissionais no Município de 
Ervália”, Projeto de Lei Municipal n°, 1.893/2014, “Altera o Anexo I da Lei Municipal n°. 1.887 de 
11 de Dezembro de 2013 e dá Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n® 1.894/2014, 
“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2014 e dá 
Outras Providências”, Projeto de Lei Municipal n°. 1.895/2014, “Altera o Art. 50 e Revoga o Art. 51 
da Lei 1.697/2009 que Estabelece o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 
Município de Ervália, Institui o Respectivo Quadro de Cargos e dá Outras Providências”, Projeto de 
Lei Municipal n® 1.896/2014, “Altera Lei Municipal n°. 1.820/2013 e dá Outras Providências” 
Projeto de Lei Municipal n°. 1.897/2014, “Altera a Lei Municipal n° 1.851/2013 que Dispõe Sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício <^2014 e dá Outras Providências”, Projeto de Lei
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Municipal n®. 1.898^014, “Reajusta Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar de Ervália”. 
Posteriormente, concedeu-se um recesso para que os membros das respectivas Comissões pudessem 
apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que se 
efetuasse a leitura dos pareceres emitidos, O Projeto de Decreto Legislativo n®. 01/2014, foi 
apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça 
e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Os Projetos 
de Resolução números 01 e 02/2014, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres fovoráveis dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei municipal n®. 1.490/2014, foi apreciado • com 
04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Obras Públicas e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Educação e Saúde, Os Projetos de Leis números 1.891, 1,895 e 
1.896/2014, foram ^reciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças e 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Educação e Saúde. Os 
Projetos de Leis números 1.892 e 1.894/2014, foram í^reciados com 03 (três) pareceres favoráveis 
dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 01 (uma) abstenção e 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. A abstenção foi do edil Sr. Robson 
Rodrigo. Os Projetos de Leis números 1.893,1.897 e 1.898/2014, foram ^reciados com 04 (quatro) 
pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres 
favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Em continuidade, o Projeto de 
Decreto Legislativo, assim como os Projetos de Resolução e os Projetos de Leis, citados acima, 
foram colocados em discussão, com relação ao Projeto de Lei n®. 1.895/2014, a Sra. Jacqueline 
comentou a respeito do aumento do salário dos professores, disse que de início está bom, porém 
lembrou que o piso salarial da classe é de R$1.386,00 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais) sendo 
que também tiveram um reajuste em outubro de 2013 de 5% (cinco por cento), esperando que o 
município possa futuramente dar novo aumento para a classe. Não houve comentários em relação 
aos demais projetos, sendo colocados em posterior votação, ocasião em que todos obtiveram 
aprovação unânime. Logo ^ ó s, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi 
o edil Sr. Robson Rodrigo, disse que gostaria de tirar uma dúvida com relação ao Projeto de Lei n®.
I, 890/2014, sobre a aquisição de terreno rural na Ventania, uma vez que já passou nesta Câmara um 
projeto para a aquisição de um terreno para construção desta mesma unidade básica de saúde, “e no 
Projeto não está revogando, somente najustificativa”, então gostaria de saber como ficou a situação. 
Em resposta à indagação do nobre vereador, o Senhor Presidente lhe esclareceu, que no art. 7°, do 
projeto, está revogando as disposições em contrário, em especial a Lei 1.847/2013, que trata da 
aquisição do terreno na Ventania. O edil Sr. Robson Rodrigo, questionou se a compra anterior foi 
anulada, o Senhor Presidente lhe esclareceu, que na verdade a compra não chegou a ser efetuada, 
por falta de documentação legal, O município pediu autorização, mas não pode efetuar a compra. 
Complementando o que foi dito pela vereadora Jacqueline, na questão do reajuste, o Senhor 
Presidente, mencionou que o que esperam é um salário acima do piso, para esses profissionais de 
educação. Comentou que o reajuste do piso da classe foi de 5% (cinco por cento), e como cada 
categoria de professor teve um reajuste, de maneira geral o reajuste mínimo do município, foi de
II, 94% (onze vírgula noventa e quatro por cento), muito acima do índice do governo federal. Mas 
com o passar do tempo pretendem chegar pelo^nitenos ao piso mínimo. Esclareceu que, segundo
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pesquisa que realizou na prefeitura de Ervália, dos 148 (cento e quarenta e oito) professores do 
município, o salário médio é em tomo de R$1.088,00 (mil e oitenta e oito reais), e 90 (noventa) 
professores estão ganhando em média R$ 1.294,00 (mil, duzentos e noventa e quatro reais), mas 
ainda há muito que se &zer, não só para a classe dos professores que há 04 anos não tinham 
reajuste, como para todos os demais servidores dó município, que desde 2010 não tem reajuste. A 
palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os 
trabalhos às 21h25min, (vinte e uma horas e vinte e cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá 
assinada por mim 1®. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Batista da 
Silva", aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 201-

1** Secretário: Maurílio de Souza Godii 
Presidente: Helder Souza Mattos

m
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'̂ ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
ERVÁLIA. DO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO DE 2014

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 18h30min. (dezoito 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, solicitou que a Secretária procedesse a leitura da chamada nominal; confirmando 
presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto, Carlos Roberto Bento, Carlos Roberto 
Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Ilso Justino dos Santos, José Gonçalves 
Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, Maurüio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de 
Freitas e Zulmar Diniz Pereira, Com 10 (dez) Vereadores presentes o Senhor Presidente 
declarou aberta a Reunião. Estava ausente a Vereadora Jacqueline Said Rezende, Dando 
prosseguimento, solicitou que a secretária efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 
(dez) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não 
houve comentários, sendo aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que fosse feito um 
minuto de silêncio, em memória de Leonardo Klewer Martins, “Leozinho”, que faleceu em 
23/12/2013, e do Carlos Cristiano Cal, pelo seu falecimento ocorrido em 12/01/2014. Em 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos Ofícios. Leu - se os Ofícios 
números 003 e 012/2014, ambos do Gabinete do Prefeito, datados em 07 e 13 de janeiro e 
protocolizados em 13 de janeiro do corrente ano. O primeiro encaminhando o Projeto de Lei 
Municipal n°. 1.889/2013, e o segundo solicitando a realização de uma Reunião Extraordinária em 
caráter de urgência, para votação do Projeto acima citado. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
que se fizesse a leitura do Projeto de Lei em pauta. Projeto de Lei n°. 1.889/2013, “Altera a Lei 
Municipal n®. 1700-A/2010 de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências”. Em seguida, o 
Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei 
Municipal n®. 1.889/2013 foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça, 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças e 03 (três) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Educação e 
Saúde, sendo que um dos membros desta Comissão estava ausente. Em continuidade, o Projeto de 
Lei citado acima, foi colocado em discussão, não houve comentários, e posterior votação, obtendo 
aprovação de todos os vereadores presentes. Logo após, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, 
ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 19:00h. 
(dezenove horas). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1®. Secretário e, ainda, pelo 
Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 15 dias do mês de janeiro do ano 
de 2014.
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