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” ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIAa 
n o  DTA 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015^

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 18h20min. 
(dezoito horas e vinte 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 dc Souzo Ncto  ̂ Curíos Roberto BentOy 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, liso Justino dos Santos, 
Jaequeline 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 fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de 
dezembro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do ofício. Leu-se o ofício 
número 247/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 16 de dezembro do presente 
ano, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 2014, 2015 e 2016/2015. 
Continuamente, o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em 
pauta. Leu-se o Projeto de Lei Municipal n®. 2014/2015, “Homologa o Termo de Cooperação 
Técnica, Financeira e Social Celebrado entre a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais 
-  COHAB MINAS e o Município de Ervália/MG e dá Outras Providências”; Projeto de Lei 
Municipal n®. 2015/2015, “Dispõe Sobre a Autorização para Desafetar Área e dá Outras 
Providências” e o Projeto de Lei n®. 2016/2015, “Dispõe Sobre a Doação de Imóveis de Propriedade 
do Município à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -  COHAB MINAS, na Forma 
e Condições que Especifica e dá Outras Providências”. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
que se procedesse à leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 2014, 
2015 e 2016/2015, 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, os Projetos de Leis Municipais citados acima, foram colocados 
em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo aprovação unânime. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi o vereador Sr. 
Agostinho Cal, que após os cumprimentos formais, disse que gostaria de parabenizar os alunos do 
Colégio Cener e também da Escola Pública Estadual, sendo eles: Gustavo Lima, Guilherme 
Almeida, Iara Schmidt e a Júlia Nacif, sendo a última da escola pública e os anteriores do Colégio 
Cener, pela aprovação no Coluni. Ressaltando que o Gustavo Lima é seu filho e muito o orgulha. E 
está representando bem Ervália, neste colégio federal, desejando que desempenhem bem a função 
deles como alunos e tenham muita dedicação. Também desejou um Feliz Natal e um Ano Novo com 
muitas realizações para todos. Mencionou ainda, que muitas pessoas dizem que a vida de vereador é 
fácil e que muitos falam mal dos edis. Mas quando questionam, ele solicita que participem das 
reuniões da Câmara, para terem dados para saber o que falar. Afirmando que na verdade, eles
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respeitam muito a democracia e nunca houve uma vereança tão boa como esta. Desejando mais uma 
vez, um feliz Natal para todos e um 2016 com muitas realizações e conquistas. O Senhor Presidente 
agradeceu ao Sr. Agostinho pelas felicitações de feliz Natal e Próspero Ano Novo, e também 
parabenizou todos estes alunos de Ervália que brilharam na prova de seleção do Coluni e 
parabenizou o Agostinho por ter mais um filho fazendo o Coluni. Também agradeceu a todos os 
vereadores e funcionários pela boa convivência, o trabalho deste ano de 2015, e que “2016 seja 
ainda mais repleto de conquistas para nossa cidade, com mais saúde, mais felicidades para todos nós 
e todos os ervalenses”. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada 
mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 18h45min (dezoito 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 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2015. 
1*" Secretário: Maurüio de Souza Go\
Presidente: Helder Souza Mattos
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”ATA DA REUMÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO DIA 10
PE DEZEMBRO DO ANO PE 2015”.

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 Neto, Carlos Roberto Bento, Carlos Roberto 
Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Bso 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 fosse efetuada 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. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do ofício e do requerimento. 
Leu-se o ofício número 240/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 07 de 
dezembro do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 2012 e 
2013/2015. E o Requerimento dos vereadores Jacqueline, Agostinho, José Gonçalves, Robson 
Rodrigo e Zulmar, datado e protocolado em 10 de dezembro do ano em curso. Solicitando que este 
seja oficiado ao chefe do poder executivo deste município, afim de que seja fornecida a prestação de 
contas, referente à Lei Municipal n®. 1.857 de 01 de julho de 2013. Continuamente, o Senhor 
Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em pauta, esclarecendo que o 
Projeto de Lei Municipal n®. 2002/2015, não seria lido em sua totalidade, por já ter sido apresentado 
aos vereadores em reunião anterior. Leu-se o Projeto de Lei Municipal n®. 2012/2015, “Dispõe 
Sobre Concessão de Subvenção Social às Entidades, e dá Outras Providências”; Projeto de Lei 
Municipal n°. 2013/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 1.722/2010 e dá Outras Providências”. 
Lembrando que Projeto de Lei Municipal n®. 2002/2015, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Erváliapara o Exercício Financeiro de 2016 e dá Outras Providências”, também seria 
colocado em votação. Em seguida o Senhor Presidente concedeu um recesso, para que os membros 
das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. De volta 
aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que se procedesse à leitura dos pareceres emitidos. O 
Projeto de Lei Municipal n®. 2002/2015, foi apreciado com 04 ( quatro) pareceres favoráveis dos 
membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O Projeto de Lei Municipal n®. 2012/2015 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 n®. 2013/2015 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 
Ol(um) parecer contrário dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Sendo os pareceres 
contrários dos edis Robson Rodrigo e José Gonçalves respectivamente. Em seguida os Projetos de
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votação, obtendo aprovação unânime. Com exceção do Projeto de Lei Municipal n®. 2013/2015, que 
obteve 05 (cinco) votos contrários dos edis Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo 
e Zulmar, havendo desempate favorável pelo voto de minerva do Senhor Presidente. Sendo portanto
0 citado projeto, aprovado com a maioria absoluta dos votos, ou seja, 06 votos favoráveis. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora 
Sra. Jacqueline, ocasião em que desejou para os vereadores, fiincionários da câmara e o povo 
ervalense um Ano Novo cheio de paz, saúde e realÍ2íações. Pois apesar das diferenças partidárias e 
diversidades de pensamentos, dentro desta Casa levam o trabalho a sério e em harmonia. Desejando 
que continue assim em 2016. E que o menino Jesus abençoe a família de cada um e “a nossa 
Ervália”. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a Sra. Jacqueline e concedeu a palavra para o 
vereador “Rodrigo Crispim”. Disse que fazia das palavras da Sra. Jacqueline as suas palavras, 
desejando um feliz Natal e um feliz Ano Novo com muita saúde e muita paz para todos e suas 
famílias. Comentou com o Senhor Presidente que ano passado, já haviam votado “esse repasse”, 
então gostaria de saber quais destas instituições receberam este repasse, e dentre as que receberam 
que fizessem o favor de prestassem contas a esta Casa Legislativa. E se fosse possível, que já lhe 
fosse passado naquele momento, os nomes das instituições que haviam recebido a subvenção. O 
Senhor Presidente lhe respondeu que não sabia lhe informar quais foram as entidades e os valores. 
Ressaltando que a subvenção é votada, mas não é obrigatório o município repassar. E a entidade que 
recebe, o valor não é repassado integral e sim dividido, só podendo receber se prestar contas do 
valor recebido parcialmente. Com relação ao valor que cada entidade recebeu, no momento não 
sabia informar, mas aquelas que receberam mais de uma parcela, é porque prestaram contas das 
parcelas anteriores. Mas podia solicitar a informação na prefeitura. A palavra continuou livre. 
Ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h40min 
(vinte horas e quarenta 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 10 (dez) dias do mês 
de dezembro do ano de 2015.
1 ̂  Secretário: Maurüio de Souza G 
Presidente: Helder Souza Mattos
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’̂ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO DIA 25
DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015^\

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 fosse efetuada 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. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do ofício e dos convites. 
Leu-se o ofício número 230/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 20 e protocolado em 23 de 
novembro do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 2010 e 
2011/2015. O convite para o encerramento do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais -  
Edição 2015, no dia 26 de novembro, no Salão da AABB, Rua Drosa Pinheiro, s/n. Bairro Bom 
Pastor, Manhuaçu -  MG, Também o convite para o Encerramento do XI Concurso de Cafés de 
Qualidade da Região de Viçosa- Edição 2015, que acontecerá dia 11 de dezembro às 13:00 horas, no 
Auditório da Biblioteca Central-UFV. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se 
efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei Municipal rf. 2010/2015, “Dispõe 
Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras 
Providências’'; Projeto de Lei Municipal n°. 2011/2015, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras Providências” . Em ambos os 
Projetos havia justificativa. Em seguida o Senhor Presidente concedeu um recesso, para que os 
membros das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. 
De volta aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que se procedesse à leitura dos pareceres 
emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 2010 e 2011/2015 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 os Projetos 
de Leis Municipais citados acima, foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior 
votação, obtendo aprovação unânime. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, 
quem se pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após cumprimentar a Mesa Diretora e os 
nobres colegas, perguntou ao Senhor Presidente se ele sabia informar qual o valor que foi repassado 
para a construção da quadra poliesportiva da Ventania e se podia fazer o favor de verificar e repassar 
esta informação. Explanou também sobre a audiência pública, que a seu ver foi muito válida. 
Lembrando que ajuiza Dra. Daniela, comentou sobre os locais que seriam melhores para instalar as 
câmeras de segurança, mas que não tinham iluminação. Assim, disse que lembrou que está etóando
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uma verba de mais de R$60.000,00 (sessenta mil reais) por mês para o município da iluminação 
pública, então questiona se não seria o caso de usar este dinheiro para colocar esta iluminação, para 
instalação das câmeras de segurança, citando como exemplo a “Ponte do Chico Lopes’', que falta 
colocar poucos postes até este local, pois acha que resolveria o problema dos roubos nesta ponte, A 
vereadora Sra. Jacqueline disse também que há muito tempo solicitou a prestação de contas da 
iluminação pública do município, que o “Paulinho” esteve aqui, deu algumas explicações de como 
funciona e como é recebido. Mas gostaria de saber em quais ruas estão sendo colocadas estas 
iluminações, quantos postes e os valores que estão sendo gastos com estas iluminações. Pois está 
entrando R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) por mês, e este valor só pode ser gasto com 
iluminação pública. Precisam acompanhar, para verificar se está tudo certo. Continuamente o 
Senhor Presidente explicou que em relação à quadra da Ventania, tem uma placa que indica o valor 
da obra, o período que precisa ser realizada e a construtora responsável, mas iria pedir a secretaria 
que envie um Ofício para a prefeitura solicitando estes dados. Em relação aos postes que deveriam 
ser colocados, na reunião do CONSEP, foi debatido sobre esta questão e a sugestão na época foi até 
o Córrego Frio. Porém, em decorrência da dificuldade de colocar esta iluminação, optou-se por 
colocar perto do “Forró do Zé Rosa”. Explicou também que no dia 10/11 o Secretário “Paulinho”, 
que é o responsável pela iluminação pública, esteve aqui na Câmara, mas a vereadora faltou a esta 
reunião, e pediu para avisar a todos os vereadores sobre as licitações, que aconteceriam no dia 11 e 
17 deste mês, que inclusive foram citadas em ata. Está tudo no portal transparência, o valor, a 
empresa vencedora e os materiais que serão fornecidos. No que diz respeito aos pontos de 
iluminação, naquele dia haviam sido colocados na Sapucaia, no Alto São Pedro e um terceiro que 
havia esquecido, mas estão sendo colocados. Já com relação ao valor de R$60.00,00 (sessenta mil 
reais) por mês acredita que não é todo este valor para a iluminação pública, é o que arrecada, mas 
existem as contas que precisam ser pagas. Para investimento não chega a ser todo este valor. A 
palavra foi concedida novamente para a vereadora Jacqueline, disse que sobre licitação, não entende 
e não tem interesse, o que gostaria é que lhe fosse passado a prestação de contas, um resumo, um 
demonstrativo sobre onde e quanto foi gasto. Explicou que quando falou sobre a ponte do “Chico 
Lopes”, é uma sugestão, acha lá mais interessante porque pega quem vem de Muriaé e vai para 
Viçosa, além de ser o local que está ocorrendo mais roubos. O Senhor Presidente explicou que a 
palavra fínal para a instalação dos kits das câmeras para segurança, sempre foi do Tenente e do 
Delegado, por serem especialistas no assunto. Estabeleceram um cinturão de segurança na cidade e 
estão priorizando este cinturão. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem haver 
nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h40min (vinte horas e quarenta 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 25 ^ in te  e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2015.
1"* Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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'̂ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO DIA 10
DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015^\

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 Neto, Carlos Roberto Bento, Carlos Roberto 
Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, José Gonçalves Dias 
Paes, Marcos Vale Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson Rodrigo de 
Freitas e Zulmar Diniz Pereira* Com 10 (dez) Vereadores presentes o Senhor Presidente 
declarou aberta a Reunião. Ausente à Reunião a vereadora Jacqueline Said Rezende. Dando 
continuidade, solicitou que fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 26 (vinte e 
seis) de outubro passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve 
comentários, sendo aprovada. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do ofício. 
Leu-se o ofício número 225/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 09 de 
novembro do presente ano, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009/2015. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos 
Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei Municipal n°. 2.004/2015, “Dispõe Sobre a Criação do 
Arquivo Público Municipal, Define as Diretrizes da Política Municipal de Arquivos Públicos e 
Privados de Interesse Público e Social e Cria o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ”. 
Projeto de Lei Municipal xf. 2005/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 1.722/2010 e dá Outras 
Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 2006/2015, “Reconhece Dívida Com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região -  SIM SAÚDE, Autoriza a Assinatura de Contrato e 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá 
Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 2007/2015, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei 
Municipal n°. 2008/2015, “Dá Nome a Prédio Público no Município de Ervália e dá Outras 
Providências”; e Projeto de Lei Municipal n°. 2009/20015, “Dá Nome a Ponte Antônio Francisco 
Sobrinho e Dá Outras Providências”, Em todos os projetos havia justificativa. Em seguida o Senhor 
Presidente concedeu um recesso, para que os membros das respectivas comissões pudessem apreciar 
e emitir os pareceres na matéria em pauta. De volta aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que 
se procedesse à leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 2004, 2007, 
2008 e 2009/2015 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°. 2005/2015 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 dos membros da Comissão de Educação e 
Saúde. Sendo os pareceres contrários dos vereadores Robson Rodrigo e José Gonçalves 
respectivamente, e um dos membros da Comissão de Educação e Saúde estava ausente à reunião. O 
Projeto de Lei Municipal n®. 2006/2015, 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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ER / LL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

reunião. Em seguida os Projetos de Leis Municipais citados acima, foram colocados em discussão, 
não houve comentários e posterior votação, obtendo aprovação unânime, com exceção do Projeto de 
Lei n°. 2005/2015, que obteve 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos 
vereadores Agostinho, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar. Posteriormente, o Senhor 
Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi o vereador “Carlinhos Bento”, que após 
cumprimentar os presentes, agradeceu aos nobres colegas pelo apoio e aprovação do Projeto que deu 
o nome de seu pai ao Ginásio PoHesportivo da Ventania. O Senhor Presidente, ressaltou que está 
homenagem era mais do que merecida, e até achava que a quadra deveria chamar “Senhor Mané”, 
nome que já  se tornou folclórico em nossa cidade, mas brinca que foi voto vencido. A palavra 
continuou livre, sendo concedida para o vereador “Rodrigo Crispim”, disse que frequentemente 
volta a falar sobre o trânsito em nossa cidade, mas é preciso. E que gostaria de saber por que até 
hoje não foram colocadas placas nesses quebra-molas novos que estão sendo feitos, citando como 
exemplo a Rua Nova, pois está muito perigoso, podendo até causar acidentes. Principalmente se a 
pessoa não conhecer bem a cidade. Continuando, a palavra foi concedida para o vereador “Betinho 
do Bloco” que após cumprimentar os presentes, disse que gostaria de informar, que na Reunião da 
Comissão de Trânsito que tiveram no dia 09/11, tiveram uma boa notícia, que é uma boa verba que 
poderão aplicar no trânsito, e segundo o prefeito é de R$33.000,00 (Trinta e três mil reais). Essa 
verba será para comprar as placas e sinalizar os quebra-molas, conforme foi pedido pelo colega 
vereador, solicitou também para restaurar as faixas de pedestres, pintar os quebra-molas, colocar 
sinalização onde foi quebrado os “postinhos” que até sumiram. No entanto, ficou sob a 
responsabilidade do Vinícius que é arquiteto da prefeitura, e também faz parte da comissão, fazer 
um levantamento em toda a cidade, e ver as prioridades, para aplicar esse dinheiro primeiro no 
básico, para a população ficar bem servida com a sinalização. Explicou que segundo o “Paulinho” 
este ano não pode mais ter licitação para a confecção das placas e dos postes, então será feito em 
janeiro. Continuamente, o Senhor Presidente agradeceu pelos esclarecimentos do nosso vereador 
membro da Comissão de Trânsito, “Betinho do Bloco”, lembrando que este valor é bom e janeiro 
está muito próximo. Disse que recordava, que no início do mandato em 2013, estiveram com o 
Nautinho, na Superintendência da Polícia Civil, e nenhuma cidade estava recebendo verba. Então 
quem correu lá atrás, há quase três anos, agora será beneficiado com este recurso, que a seu ver para 
fazer placas é mais do que suficiente. O Senhor Presidente, também reforçou o convite e solicitou 
aos amigos que o repliquem, sobre a nossa audiência Pública sobre Segurança, que acontecerá aqui 
na Câmara, dia 18/11, quarta-feira, às 19 horas, onde irão falar sobre os avanços que já  tiveram em 
Ervália, e por mais estranho que seja, em função dessa onda de violência, os investimentos estão ai. 
Citou a melhoria na iluminação pública, olho vivo, que salvo engano, vai para 07 kits, em que teve 
início primeiramente aqui na Câmara, há mais ou menos 02 anos, e tem funcionado e sido 
estratégico para ambas as polícias, tanto a preventiva quanto a investigativa, E também abordar os 
desafios que estamos tendo. Enfatizou que hoje temos o aumento da criminalidade, em Minas e no 
Brasil, “mas também isso não pode ser motivo de nós cruzarmos os braços, e deixar esse negócio 
tomar conta aqui de Ervália”. Que é uma cidade pequena, tranquila, lembrando que 12 de outubro 
deste ano, havia um ano que não havia nenhum assassinato em Ervália, e ficou sabendo de uma 
pessoa que foi assassinada em Dom Viçoso recentemente, fato que o entristeceu. Mas lembrou que 
não podemos nos deixar abalar. Reforçou que contava com a presença de todos os vereadores, 
comerciantes, esclarecendo que já estava encaminhado os convites para CDL, Polícias, para o 
Anderson que trabalha com alarmes, para os bancos, correios, comerciantes vítimas de assalto e 
violência nos últimos meses. Explicando que é para as pessoas chegarem e falar o que as polícias
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militar e civil precisam melhorar, o que a sociedade pode melhorar e auxiliar a polícia, “não pode ter 
medo de falar’’, pois do jeito que está não pode ficar. Reforçou que não podemos ficar só no 
anonimato criticando. E muitos dos assaltos não foram praticados por pessoas de Ervália, mas que 
possuem uma rede, infelizmente mais integrada do que as polícias. Vamos ajudar as polícias. 
Esclareceu que já  tem presença confirmada da Juíza, Promotora, enviou convite para o Chefe da 
Polícia Civil de Ubá, para o Capitão Machado de Viçosa, responsável pelo nosso batalhão. Por fim 
convidou a todos para estarem juntos nessa corrente. Disse ainda que as pessoas reclamam que 
ligam no batalhão e respondem que não tem viatura, então ao chegar aqui e falar eles terão que dar 
uma resposta. Não é hora de falar no pé do ouvido, falar para as autoridades que aqui estarão, pois 
uma resposta terão que dar. Lembrou que a audiência pública que teve no fórum, sobre a questão 
das drogas em nossa cidade teve uma boa resposta, e com esse intuito é que estão fazendo esta 
audiência juntamente com o CONSEP. Comunicou que o “Paulino do Nauto”, lhe passou um extrato 
da conta corrente referente a iluminação pública do município, sendo o saldo naquele dia de 
R$133.014,20 (Cento e trinta e três mil, quatorze reais e vinte centavos). E pediu para comunicar a 
todos que a licitação para o serviço de manutenção e troca da iluminação será realizada dia 11/11 e a 
licitação para compra do material gasto será dia 17/11, então quem tiver interesse, pode 
acompanhar. A palavra continuou livre. Ninguém mais 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 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2015.

1"* Secretário: Maurílio de Souza G 
Presidente: Helder Souza Mattos
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'̂ATA DA REUNIÃO QRDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015*\

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 
continuidade, solicitou que fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 09 (nove) de 
outubro passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura dos ofícios. Leu-se o 
ofício número 213 e 214/2015, ambos do Gabinete do Prefeito. O primeiro datado e protocolado em 
23 de outubro, e o segundo datado em 23 e protocolado em 26 de outubro do ano em curso. 
Encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 2003 e 2004/2015, respectivamente. 
Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em 
pauta. Neste momento a vereadora Sra. Jacqueline, solicitou que fosse retirado da pauta o Projeto 
de Lei n°. 2004/2015, alegando que este havia chegado em cima da hora. O Senhor Presidente de 
pronto anunciou que o Projeto de Lei n° 2004/20015, “do arquivo público” seria retirado da pauta, 
consultando se todos estavam de acordo. Solicitando que a Secretária procedesse à leitura apenas do 
projeto n°. 2003/15. Projeto de Lei Municipal n°. 2.003/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 
1.722/2010 e dá Outras Providências”. Projeto este, acompanhado de justificativa. Em seguida o 
Senhor Presidente concedeu um breve recesso, para que os membros das respectivas comissões 
pudessem apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. De volta aos trabalhos, o Senhor 
Presidente solicitou que se procedesse à leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal 
número 2003/2015 foi apreciados 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 Saúde. Sendo os pareceres 
contrários dos vereadores Robson Rodrigo, José Gonçalves e Jacqueline respectivamente. Em 
seguida o Projeto de Lei Municipal citado anteriormente, 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 aprovado com a 
maioria absoluta dos votos. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se 
pronunciou foi o vereador “Rodrigo Crispim”, que após cumprimentar os presentes, d i^e  que
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gostaria de reforçar o pedido da Vereadora Jacqueline, referente a Rua Dom Silvério, e na Rua que 
está sendo calçada no Bairro Bela Vista, disse que os moradores estão solicitando a colocação de um 
quebra-mola, por ser uma rua que tem muitas crianças e idosos. Disse que inclusive os moradores 
fizeram um abaixo assinado, pedindo o quebra-molas. Acha que o nome da Rua é José Orestes de 
Almeida. A palavra continuou livre. O Senhor Presidente disse que iria mais uma vez, solicitar ao 
“Betinho”, representante da Câmara no Conselho de Trânsito, para verificar a possibilidade da 
colocação deste quebra-mola. E convidou todos os vereadores, solicitando a estes que repliquem o 
convite, para uma a audiência pública, com o tema da segurança pública, que acontecerá aqui na 
Câmara dia 18 de novembro às 19horas. ‘‘É uma ação que a Câmara esta fazendo junto com o 
COM SEP”. Estará presente a juíza, polícia civil, polícia militar e a promotor ia pública. “Então, 
vamos todo mundo nesta corrente, porque a violência nestes últimos dias em Ervália está 
assustando”. Ressaltando que cabe não só as polícias, mas a cada um fazer a sua parte. Explicou que 
terá a divulgação no rádio e na moto rádio, convidando toda a sociedade para participar da audiência 
pública, neste tema tão importante, que é a segurança pública. A palavra continuou livre. Ninguém 
mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h20min (vinte 
horas e vinte 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 26 (vinte e seis) dias do mês de 
outubro do ano de 2015.

l""Secretário: Maurüio de SouZi 
Presidente: Helder Souza Mattos
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'̂ ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA GAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015".

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 e Robson Rodrigo de Freitas. Com 10 (dez) Vereadores presentes o Senhor 
Presidente deelarou aberta a Reunião. Ausente a Reunião o edil Sr. Zulmar Diniz Pereira. 
Dando continuidade, solicitou que fosse efetuada 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. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do 
ofício e dos convites. Leu-se o ofício número 203/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 05 e 
protocolado em 06 de outubro do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais 
números 2.000, 2.001 e 2.002/2015. O convite do Instituto Mineiro de Agropecuária e a Secretaria 
Municipal de Agricultura de Ervália, convidando para a palestra de Sanidade Avícola, no dia 14 de 
outubro de 2015, às 13 horas, na Câmara Municipal de Ervália. E o convite da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, Juntamente com o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Ervália 
convidando para a inauguração da galeria de fotos dos prefeitos de Ervália, dia 11 de outubro de 
2015 às lOhoras na Prefeitura Municipal de Ervália. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou 
que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Neste momento a vereadora Sra. Jacqueline 
disse ao Senhor Presidente que continuava pedindo vista, para que o projeto fosse retirado da pauta. 
Ressaltou que era um direito o seu pedido, que estava amparada por Lei Federal, e gostaria que fosse 
constado em Ata que o seu pedido de vista fora negado, O Senhor Presidente, lhe explicou que não 
seria possível retirar o projeto, ‘‘Justamente porque o prazo de dar o start neste concurso Já está em 
cima da hora, quer dizer. Já passou da hora”. Explicando que tem um TAC com o Ministério 
Público, com o Tribunal de Justiça, o ex-prefeito está sofrendo um processo por esse motivo, o atual 
prefeito também, por não está executando o concurso. Lembrou ainda, que o Chefe de Gabinete 
esteve aqui tentando sanar as dúvidas, “as minhas todas foram sanadas, as da Senhora não”. O 
Senhor Presidente disse que se comprometia diante do pedido da Sra. Jacqueline e da ausência do 
“Mazinho”, que não pode estar presente a reunião, que qualquer alteração que tivesse, voltaria para 
ser debatido dentro da maior clareza possível. “O que não pode também, por falta desta votação, a 
prefeitura também ficar de mãos atadas e não conseguir dar continuidade ao processo do concurso, 
por falta de ter votado este projeto na Câmara. Vamos constar em Ata o que a Senhora pediu”. Neste 
momento o Senhor Presidente perguntou se mais alguém gostaria de se pronunciar e solicitou a 
Secretária que continuasse a leitura dos Projetos de Leis. Projeto de Lei Municipal n°. 2.000/2015, 
“Altera a Lei Municipal n°. 1.697 de 21 de dezembro de 2009 e dá Outras Providências”; Projeto de
Lei Municipal n^ 2.001/2015, “Altera aLei Municipal rf. 1.700/A/2010 de 15 de Maio de ^ 1 0  e dá
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Outras Providências’’; Projeto de Lei Municipal n®. 2.002/2015, “Estima a Receita e Fixa a Despesa 
do Município de Ervália para o Exercício de 2016 e dá Outras Providências”. Em todos os projetos 
havia justificativa, e, o Projeto de Lei Municipal rf. 2002/2015 foi apresentado aos vereadores 
apenas conforme disposição regimental. Em seguida o Senhor Presidente concedeu um breve 
recesso, para que os membros das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na 
matéria em pauta. De volta aos trabalhos, Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura 
dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 2000 e 2001/2015 foram 
apreciados 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 Saúde. Sendo os pareceres contrários dos 
vereadores Robson Rodrigo, José Gonçalves e Jacqueline respectivamente. Em seguida os Projetos 
de Leis Municipais citados anteriormente, foram colocados em discussão, não houve comentários e 
posterior votação, obtendo 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos vereadores 
Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves e Robson Rodrigo. Sendo os projetos aprovados. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora 
Jacqueline, que após cumprimentar o Senhor Presidente, nobres colegas e demais presentes, 
solicitou se possível, que fossem feitas faixas de pedestre na Rua Dom Silvério, tendo como pontos 
de referência: a farmácia do “Regi”, a casa do João, perto da casa da tia do Senhor Presidente, na 
casa do Michel ao Mercado Esquinão e do Esquinão na loja do Edir, pois o trânsito nesta Rua está 
complicado, e os moradores estão solicitando estas faixas. A Vereadora, também disse que gostaria 
de obter informação, apesar de saber que a COPASA é uma empresa muito respeitada, e saber os 
males que podem ser causados a saúde das pessoas se a água não for bem tratada. Gostaria de saber 
se a água está contaminada, em decorrência dos comentários da população, que não sabe se é 
verdade, e, até mesmo em relação as alterações que podemos perceber em casa. Que fosse feita uma 
análise. E pelo o que falaram da contaminação, pode causar danos perigosíssimos à saúde humana. 
Então gostaria de saber o que realmente está acontecendo, e se a água estiver contaminada, que a 
população seja avisada, a fim de tomar outras providências como, por exemplo, consumir água 
mineral. A Sra. Jacqueline solicitou novamente que constasse em Ata o seu pedido de revisão do 
Projeto de Lei n°. 2000/2015, e assim que a Ata estiver pronta, que lhe seja fornecida uma cópia. 
Pois pediu vista, acha que tem esse direito, esta amparada pela lei, pois andou olhando também, 
assim como todos os vereadores tem esse direito. “E no caso de emergência, até 30 (trinta) dias seria 
o prazo para votarem como emergência”. A palavra continuou livre, quem se pronunciou foi o 
Senhor Presidente, com relação à faixa de pedestre, solicitou ao “Betinho” representante da Câmara 
na Comissão de Trânsito, que verifique sobre esta possibilidade. De acordo com o Senhor 
Presidente, parece que tem a possibilidade de colocar a faixa de pedestre, e melhor do que isso, o 
calçamento que está acontecendo hoje com bloquetes, chegar até a rua onde a vereadora solicitou. 
Também disse que irá fazer um ofício, agora na terça-feira próxima, uma vez que segunda será 
feriado, solicitando a COPASA, a análise que foi realizada na água de Ervália nos últimos dias, que 
salvo engano parece que são realizadas a cada 15 (quinze) dias ou semanalmente. Aliás, pedirá as 
últimas análises para saberem. De fato ele não ouviu nada a respeito deste assunto. Sabe que a água 
da COPASA é uma das melhores do Brasil, e apesar de sempre haverem comentários “não podem 
fazer vista grossa, vamos apurar”. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem 
haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h25min (vinte horas e vinte e cinco 
minutos). Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo penhor
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Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da Silva", aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano 
de 2015.

l""Secretário: Maurílio de Souza Go in 
Presidente: Helder Souza Mattos

líl
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^̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015»'.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h20min. 
(dezenove horas e vinte 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 fosse efetuada 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. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura dos ofícios e do convite. 
Leu-se o ofício número 196/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 22 e protocolado em 23 de 
setembro do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.987 e 
1.997/2015. Também a leitura do Ofício número 197/2015, datado e protocolado em 24 de setembro 
do presente ano, encaminhando o projeto de Lei Municipal número 1,998/2015. E por último fez-se 
a leitura do convite da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, em parceria 
com a EMATER- MG e MCTl, para participarem de um Dia de Campo sobre “Fossa Ecológica”, no 
dia 02 de outubro próximo, às 13 horas na propriedade do Sr, Eyder Mattos, na comunidade do 
Turvão, Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis 
em pauta. Projeto de Lei Municipal n°. 1.987/2015, “Aprova Regularização do Loteamento Santo 
André no Bairro Progresso”; Projeto de Lei Municipal n®. 1.997/2015, “Cria Cargo Público de 
Provimento em Comissão e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n°. 1.998/2015, 
“Autoriza Pagamento de Salários de Internos na Penitenciária para Promoção da Reintegração 
Social dos Presos, Internados e Egressos e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no 
Valor de R$15.000,00 e dá Outras Providências”; e Projeto de Lei Complementar n®. 1.999/2015, 
“Altera o Art. 117 da Lei n® 945/96 (Código de Posturas) e dá Outras Providências”; projeto este de 
autoria do edil Sr. Marcos Vale e do Vereador Presidente Sr. Helder Mattos. Em seguida, Senhor 
Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis 
Municipais números 1.987 e 1.998/2015 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°. 1.997/2015 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 Saúde. Sendo os pareceres contrários dos vereadores Sr. 
Robson Rodrigo, Sr. José Gonçalves e Sra. Jacqueline respectivamente. O Projeto de Lei Municipal 
n°. 1.999/2015 foi apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em seguida os Projetos de Leis Municipais citados anteriormente, foram
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colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo aprovação unânime, 
com exceção do Projeto de Lei Municipal n°. 1.997/2015, 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 citado 
projeto de lei, aprovado com a maioria absoluta dos votos. Posteriormente, o Senhor Presidente 
colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi o vereador Robson Rodrigo, que após cumprimentar 
os presentes disse ao Senhor Presidente que gostaria de levantar a questão sobre a mudança da 
Delegacia para o Bairro Bela Vista, em que solicitassem para que pelo menos o setor de trânsito 
continuasse no atual endereço, pois de acordo com o Ofício enviado a Câmara, o qual ele solicitou 
uma cópia, aqui em baixo será apenas para entregar documentos de trânsito. Solicitou que fizessem 
uma reunião com os vereadores, delegado e promotora se for necessário, pois não justifica essa 
mudança, uma vez que o cartório, fórum, correios, despachantes, estão todos aqui no Centro, pois a 
seu ver irá causar um grande transtorno para a população que precisa deste serviço, sem 
necessidade. E ainda tem um prédio que a Delegacia não paga aluguel, ou seja, não terá custo. 
Gostaria que conversassem sobre o assunto, “para ver se conseguem manter esse setor de trânsito 
todinho aqui em baixo”. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra para o vereador 
“Carlinhos Bento”, que após cumprimentar o Senhor Presidente e os nobres colegas, informou que 
estava a pedido dos “moradores do Morro do Olavo”, em que estão reivindicando que coloque 
iluminação na “Rua de cima” onde tem uma escadaria. Pois o fato da rua está muito escura, está se 
tornando um local perigoso, servindo de ponto para uso de drogas. Logo após a palavra foi 
concedida para a vereadora Jacqueline, que solicitou ao Senhor Presidente para que as pastas 
contendo os empenhos da prefeitura, permaneçam para consulta por mais um mês. Ele lhe 
respondeu que irão permanecer. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem 
haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 19h55min (dezenove horas e einquenta 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 25 (vinte e cindo) dias do mês de 
setembro do ano de 2015.

1*" Secretário: Maurílio de Souza G m i 
Presidente: Helder Souza Mattos
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”ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO DE 201S*\

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 fosse efetuada 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. 
Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do oficio e das correspondências. Leu-se o 
ofício número 186/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 08 e protocolado em 09 de setembro 
do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.992, 1.993, 1.994, 1,995 
e 1.996/2015. Também fez-se a leitura do cartão de agradecimento aos vereadores e funcionários, 
em nome de Gisele e seus familiares, pela relevante doação em prol da aquisição da cadeira de 
rodas, assinado pela Sr.̂  Helenita Gomes de Castro, que foi a responsável pela campanha de doação, 
E o convite da Escola Estadual Dom Francisco das Chagas, o Clube dos Cavaleiros de Ervália e a 
comunidade do Careço e entorno para a “I Cavalgada Ecológica”, a realizar-se nos dias 12 e 13 de 
setembro no Careço. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos 
Projetos de Leis em pauta. Leu-se o Projeto de Lei Municipal n°. 1.992/2015, que “Altera os Anexos 
V e X da Lei Municipal n°. 1.700/A/2010 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n°. 
1.993/2015, “Dá Nome a Rua Antônio Roberto Alves e dá Outras Providências”; Projeto de Lei. 
Municipal n°.  1.994/2015 que, “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no Valor de 
R$70.000,00 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal r f .  1.995/2015, “Autoriza a 
Aquisição de Área Destinada a Expansão do Cemitério Municipal, a Abertura de Crédito Adicional 
Especial no Valor de R$50.000,00 e dá Outras Providências”; e Projeto de Lei Municipal n°. 
1.996/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 1.722/2010 e dá Outras Providências”. Neste momento a 
Sra. Jacqueline perguntou para o Senhor Presidente se a aquisição do terreno para expansão do 
cemitério era do lado de cima ou de baixo. Sendo lhe respondido que era do lado de baixo. Em 
seguida, concedeu-se um breve intervalo para que os membros das respectivas comissões pudessem 
apreciar e emitir os pareceres na matéria em pauta. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que 
fosse efetuada a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal número 1.992/2015 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 1.993 e 1.995/2015 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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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 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão 
de Educação e Saúde. Sendo os pareceres contrários dos edis Robson Rodrigo e José Gonçalves 
respectivamente. O Projeto de Lei Municipal n®. 1.996/2015 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 também os pareceres contrários dos edis Robson Rodrigo e José Gonçalves 
respectivamente. Em seguida os Projetos de Leis Municipais citados anteriormente, foram colocados 
em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo aprovação unânime, com 
exceção do Projeto de Lei Municipal n®. 1.996/2015, 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 citado 
projeto de lei, aprovado com a maioria absoluta dos votos. Posteriormente, o Senhor Presidente 
colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após cumprimentar 
os presentes, disse que gostaria de fazer uma solicitação para que fosse colocada na Rua do Banco 
do Brasil, mais precisamente perto do “mercadinho” de hortifhiti da Vera e do “Fabinho”, onde ali 
próximo também tem açougue, padaria e outros comércios, uma placa de “Carga e Descarga”, 
explicando que o pedido foi feito pelos donos do “mercadinho”, mas os demais comerciantes 
também irão usufruir. Apesar de no local, ter uma placa dez minutos, esta serve para todos, 
acontecendo às vezes de serem multados, por não terem um local para carregar e descarregar as 
mercadorias. Estendeu o pedido para o “Betinho do Bloco” que faz parte da Comissão de Trânsito, 
para auxiliar na resolução desse problema. A palavra continuou livre, sendo concedida para o 
vereador “Agostinho Cal”, que fez os cumprimentos formais, expôs sua opinião a respeito da obra 
realizada na passarela da ponte perto do “Afonsinho”, a seu ver ficou uma obra bonita, no entanto 
ficou perigoso, citando que um ônibus que está trafegando, por exemplo, ao fazer a conversão, vem 
em cima da calçada, solicitando assim a colocação de “um guarda corpo”. Pois a mureta que havia 
antes era uma proteção, e da forma como foi feito pode ocasionar acidentes. Solicitou também ao 
vereador “Betinho do Bloco”, que faz parte da Comissão de Trânsito, que olhe sobre esta questão. A 
palavra continuou livre, o Senhor Presidente solicitou ao “Betinho”, que sobre a questão da placa, 
que ele faça o favor de colocar na pauta da próxima reunião do Conselho de Trânsito, a demanda 
dos comerciantes. Sobre a questão da ponte, explicou que retirar a mureta aumentou salvo engano 
30cm (trinta centímetros) de um lado e 35 cm (trinta e cinco centímetros) do outro. Citou para o 
vereador “Guto”, que andou reparando todas as pontes de Ervália, e, em nenhuma delas tem a 
mureta. A diferença é que as outras estão na reta e esta ponte na curva, Acha que não é nem a 
questão do trânsito, mas o fato de estar em uma curva, na esquina. Explicou que “no corrimão, onde 
tem os balaústres, será colocado uma grade, até porque aumentou a altura”. A palavra continuou 
livre, sendo concedida para o vereador “Betinho do Bloco”, representante da Câmara no Conselho 
de Trânsito. Após cumprimentar os nobres colegas e demais presentes, explicou que a respeito do 
que a nobre colega falou sobre a placa do “Fabinho”, há algum tempo atrás, a placa de “parada dez 
minutos” era um pouco para frente do seu mercado, ele solicitou que esta fosse mudada para mais 
próximo, afim de que pudesse carregar e descarregar. Fizeram a mudança e na época ele ficou 
satisfeito. Agora provavelmente não está sobrando vaga para ele. Analisarão o que pode ser feito. 
Com relação a ponte, foi feita a quebra da proteção alta, com o intuito de tentar proteger, porque as
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risco. Muitas vezes fazem uma coisa pensando em melhorar, mas pode causar um dano. Como o 
“Guto’' solicitou, nesse caso pode ser feito um corrimão de metal, de forma também a amparar e que 
não haja perigo de uma criança desiquilibrar. Irão discutir na Comissão e verificar a disponibilidade 
financeira. 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 
10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2015.

1** Secretário: Maurüio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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"ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 25 DE AGOSTO DO ANO DE 2015".

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", sob a Presidência do 
Sr. Hei der Souza Mattos, iniciou solicitando que se 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 
continuidade, solicitou que fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de 
agosto passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Posteriormente, foi solicitando que se procedesse a leitura do ofício. Leu-se o ofício 
número 166/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 21 e protocolado em 25 de agosto do ano em 
curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.989, 1.990 e 1.991/2015. 
Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de Leis em 
pauta. Leu-se o Projeto de Lei Municipal rf. 1.989/2015, que “Autoriza Contribuição ao Hospital 
São João Batista e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no Valor de R$13.500,00 e dá 
Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal rf. 1.990/2015, “Aprova Regularização do 
Loteamento Chácara no Bairro São Pedro”; e o Projeto de Lei Municipal rf. 1.991/2015 que, 
“Revoga a Lei Municipal rf  1.625/2008 e Dispõe Sobre o Serviço de Inspeção Municipal de 
Produtos de Origem Animal no Município de Ervália e dá Outras Providências”. Neste momento a 
vereadora Jacqueline solicitou a palavra e comentou que na sexta e na segunda-feira, ligou na 
Câmara e os projetos ainda não haviam chegado. O Senhor Presidente lhe perguntou se havia 
alguma dúvida em relação aos mesmos. Ela respondeu que não, mas solicitou ao Senhor Presidente 
que seja cumprido o prazo de envio dos projetos para evitar imprevistos e transtornos. Em seguida, 
concedeu-se um breve intervalo para que os membros das respectivas comissões pudessem apreciar 
e emitir os pareceres na matéria em pauta. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que fosse 
efetuada a leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 1.989 e 
1.991/2015 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. O 
Projeto de Lei Municipal número 1.990/2015 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 os Projetos de Leis Municipais citados 
anteriormente, foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo 
aprovação unânime. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se 
pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após cumprimentar os presentes, mencionou ao 
Senhor Presidente que em relação ao projeto de Lei que regulamenta os produtos de origem animal e 
vegetal, considera que é uma boa proposta para o município, no entanto espera que sirva para 
auxiliar os pequenos produtores, ajuda-los e orientá-los a melhorar, e não para puni-los. Pois sabe - 
se das pessoas que sobrevivem do leite, do queijo, do iogurte, e outros produtos que fazem parte da
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renda familiar, então que sirva para ajuda-los a crescer e não como punição. Continuamente, a 
palavra foi concedida ao Vereador “Rodrigo Crispim”, que após os cumprimentos, disse que queria 
agradecer pelo empenho da implantação do “SIM” aos vereadores que votaram a favor e o 
executivo municipal, por se tratar de um assunto que vêm solicitando desde o início desta 
legislatura. Também fez das palavras da vereadora Jacqueline as suas palavras, e sugeriu que a 
prefeitura poderia fazer um adendo neste projeto para incentivar o produtor a regularizar esta 
situação. Como por exemplo, ceder um pedreiro ou outro tipo de apoio para ajudar os produtores. 
Com relação ao hospital, “como Vossa excelência disse que no início era contra”, mas talvez hoje 
por Ervália desfrutar mais deste hospital do que do próprio hospital da nossa cidade, votaram 
favorável a este repasse. No que se refere ao loteamento do Sr. Roberto Batista, o vereador “Rodrigo 
Crispim” solicitou um esclarecimento ou que fosse feito um requerimento, para saberem da situação, 
pois votaram regularizando este loteamento, “mas todos nós somos sabedores que a dívida dele com 
o município, ao que me parece, acho que é grande”. Solicitando um esclarecimento sobre o assunto. 
A palavra continuou livre, sendo concedida ao vereador “Cadinhos Bento”, que cumprimentou à 
todos e disse que veio apresentar uma reclamação dos moradores da Rua Dr. José Paulino de 
Rezende, que após a troca do calçamento foi retirado o quebra-molas, e este faz muita falta. Havia 
um e agora querem façam dois, pois depois de terem retirado o quebra-molas e de determinado 
horário, os carros passam em alta velocidade, o que esta muito perigoso. Posteriormente a palavra 
foi concedida para o vereador “Betinho do Bloco”, que após cumprimentar o Senhor Presidente e os 
vereadores, esclareceu para o colega “Carlinhos”, que faz parte da Comissão de Trânsito, e este 
quebra-molas já foi solicitado há algum tempo na última reunião. Mas muitas vezes ficam esperando 
e devido a falta de tempo, só tomam providências depois que acontece um acidente. Falou também 
da reclamação que recebeu dos quebra-molas que foram feitos perto da JF e da Scalla, que a seu ver 
realmente estão fora do padrão, estando estes muito altos. Mas já comunicou ao “Dudu” que é o 
Presidente da Comissão, para reunirem e tomarem as providências, sobre abaixar um pouco esses 
quebra-molas e colocar a sinalização. Pois já  ficou sabendo de um carro que estourou o motor e 
chegou a vazar óleo. E também para resolverem sobre o quebra-molas da Rua Dr. José Paulino de 
Rezende, em que ele próprio recentemente trafegando por esta rua, ao segurar o carro em baixa 
velocidade, rapidamente formou uma grande fíla. Lembrou que nesta rua já  ocorreram casos de 
acidentes, sendo realmente perigoso devido a alta velocidade que estão trafegando, devido ao bom 
calçamento. A palavra continuou livre, o Senhor Presidente agradeceu ao “Betinho” pelos 
esclarecimentos, sendo ele o representante da Câmara junto ao Conselho de Trânsito. Lembrando 
que trabalharam muito, pois é visível as grandes melhorias no trânsito de Ervália. Em relação ao 
quebra-molas, a seu ver também achou que fícou fora do padrão. Mas o vereador Marcos lhe 
informou que haviam consertado naquele dia. Ressaltou que o quebra-molas em frente ao Banco do 
Brasil ficou ótimo, explicando que se trata de um quebra-molas junto com a faixa de pedestre, que 
fica no nível das calçadas, por causa da acessibilidade. Assim, não ficarão todos iguais, porque as 
calçadas de Ervália são fora de um padrão. Mas tem certeza que a empreiteira consertará o quanto 
antes, para esta melhoria. No que diz respeito ao hospital São João Batista de Visconde do Rio 
Branco, disse que o Rodrigo lhe entendeu mal, não que ele não concorde em repassar recursos para 
um hospital que está com “uma fadiga financeira monstra”, o hospital de Ervália também está, assim 
como em todo o Brasil, que vive uma crise na saúde sem precedentes. O que estava dizendo, é que 
quando passavam por dificuldades financeiras aqui no hospital, que hoje melhorou bastante, as 
outras prefeituras nunca ajudaram, apesar de antigamente não encaminharem nenhum procedimento 
para ser realizado aqui. Mas o que Ervália manda para o hospital São João Batista é o mínimo do
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mínimo, sendo os hospitais de referência o Santa Izabel e o São Januário, ambos de Ubá. Mas a seu 
ver devem ajudar sim, pois treze mil reais não é pouco pra quem está doando, mas sabe que é pouco 
para quem está recebendo. O Senhor Presidente, ainda lembrou que hoje a psiquiatria infantil de 
Ervália é referência para Visconde do Rio Brando, Guiricema, São Geraldo e Coimbra. Assim 
Ervália está contribuindo muito mais com Rio Branco, do que Rio Branco com Ervália. “Mas 
independente de qualquer coisa, acho que sempre é bom uma cidade caminhar ao lado da outra, 
somando forças’’. No que se refere à vigilância sanitária municipal, considera importante e um 
grande passo para quem pretende formalizar o seu negócio, emitir uma nota fiscal, aumentar a sua 
produção, conseguir um selo de inspeção municipal, o que ajuda muito o produtor a comercializar o 
seu produto em qualquer comércio. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem 
haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h40min (vinte horas e quarenta 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 agosto do ano de 2015.
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’̂ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 10 DE AGOSTO DO ANO DE 2015".

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 continuidade, solicitou 
que fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 29 (vinte e nove) de julho 
passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Neste momento o Senhor Presidente passou a palavra para o cidadão Rodrigo Martins, 
este disse que estava como morador e representante do “Loteamento da Chácara”, e que queria saber 
quais eram os deveres da prefeitura e do loteante, sobre calçamento, iluminação e as luminárias. 
Nesse momento, o Senhor Presidente passou a palavra para a vereadora Jacqueline, que após 
cumprimentar os presentes, esclareceu para o Rodrigo que a parte do loteamento é meio fio, rede de 
esgoto, iluminação e água. No entanto, neste loteamento devido à distância da cidade e por ser zona 
rural, foi combinado com todos os moradores de fazer um poço artesiano. Sobre a iluminação, ela 
disse que estava ocorrendo um equívoco, explicou que pagou uma firma para colocar os postes, que 
foi um valor acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e por engano a companhia quando veio 
colocar os postes colocou também as luminárias. Ela foi avisada que estavam colocando a luz, mas 
não foi até o local, e lhe foi informado que as luminárias ficaram apenas dois dias e que os 
moradores estavam achando que ela é que havia mandado retirá-las, sendo que ela nem sabia. As 
luminárias não faziam parte do contrato ainda, apenas os postes. Mas se ela tivesse sido avisada pela 
companhia, com certeza pagaria a diferença do valor das luminárias para que não fossem retiradas, 
pois se já havia pagado mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos postes, pagaria também 
R$4.000,00 (quatro mil reais) pelas luminárias. Ao conversar com o responsável da empresa 
Racional, que foi contratada, lhe foi informado, que por se tratar de iluminação pública, seria 
necessário uma “carta” da prefeitura, autorizando a iluminação pública no local. Esclareceu que se 
tiver jeito de colocar as luminárias, ela manda colocar, pois para ela não faz diferença, no entanto 
não foi ela que mandou colocar nem tirar as luminárias. Esclareceu que o serviço contratado foi para 
colocar a iluminação nas casas por enquanto, e a iluminação pública quem paga é o município, por 
isso precisa dessa autorização. Afirmou para o Rodrigo, que se soubesse que essas luminárias 
tinham sido colocadas, nem deixaria tirar. E esclareceu que lhe parece que a luminária nem o dono 
do loteamento tem obrigação de colocar, ele é obrigado a colocar a luz. “A luminária hão é por 
conta do dono do loteamento”, enfatizando que até podia fazer isso, mas não era sua obrigação. O 
Rodrigo disse que como ficaram duas noites iluminadas e depois tiraram as luminárias, os 
moradores não sabiam o que havia acontecido. O Senhor Presidente agradeceu ao Rodrigo pela 
participação, e esclareceu que é obrigação do loteador colocar água, luz, esgoto, meio fio e o 
calçamento salvo engano não era obrigação. Há vários anos que Ervália passa por problemas 
loteamentos de várias partes da cidade, de todos os lados falta em parte ou no todo alquestãia^aa
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infraestrutura. Sendo a obrigação de colocar a luz e iluminação do loteador, não sendo necessária a 
autorização da prefeitura. Apenas o proprietário do empreendimento ou a companhia deve avisar a 
prefeitura que a partir de tal data a iluminação de uma determinada rua ou loteamento passa a fazer 
parte da fatura da iluminação pública, e a prefeitura é obrigada a aceitar. “Na verdade não é nem 
uma autorização é só um aviso’’, isso é para ficar bem claro a responsabilidade de cada um. Acredita 
que a própria empresa que faz a instalação já comunica a prefeitura ou a Energisa que é a 
concessionária da iluminação púbica em nosso município, já passa o valor que aumentará na fatura 
do próximo mês. Novamente com a palavra a Sra. Jacqueline, disse ao Senhor Presidente que quem 
lhe informou que precisaria desta “carta” foi o rapaz da empresa. Perguntou ao Rodrigo se tinha 
esclarecido sua dúvida. E disse que a parte que lhe cabia foi feita, até mais do que a maioria dos 
proprietários fazem, que é iluminar. E agora é conversar com as pessoas que ainda faltam, para 
colocarem o padrão, para terminarem de colocar a luz. O Senhor Presidente disse que solicitaria ao 
“Paulinho do Nauto”, que é o funcionário que cuida dessa área, para encaminhar um ofício para a 
Empresa Racional esclarecendo que é desnecessária esta autorização prévia da prefeitura. O Senhor 
Presidente perguntou se havia mais alguma dúvida, se algum outro morador gostaria de fazer o uso 
da palavra. Posteriormente, foi solicitado que se procedesse a leitura do ofício. Leu-se o ofício 
número 150/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 07 de agosto do ano em curso, 
encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.987 e 1.988/2015. Continuamente o 
Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura do Projeto de Lei em pauta. Leu-se o Projeto 
de Lei Municipal n®. 1.988/2015, que “Dispõe Sobre o Reconhecimento da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Ervália/MG Como Entidade de Utilidade Pública”. Em seguida, concedeu-se um breve 
intervalo para que os membros das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os pareceres na 
matéria em pauta. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos 
pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal número 1.988/2015, 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 Projeto de Lei 
Municipal citado anteriormente, foi colocado em discussão, não houve comentários e posterior 
votação, obtendo aprovação unânime. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, 
quem se pronunciou foi o edil Sr. Robson Rodrigo, disse ao Senhor Presidente que gostaria de 
chamar a atenção a respeito da segurança pública em nossa cidade, pois nas últimas semanas foram 
vários casos de roubos na cidade e na zona rural, e que estes tem tomado frequentes, citando vários 
exemplos. Gostaria de saber se há algo que podem fazer juntamente com a Polícia Militar, Polícia 
Civil e Comissão de Segurança Pública. Pois na época do café, os fiscais vem multar os produtores 
rurais, terminada a colheita, vem os ladrões, ficando difícil para as pessoas permanecerem na roça. 
O Senhor Presidente, esclareceu que ficou sabendo sobre o caso do João Lúcio, que foi uma 
barbaridade o que fizeram com ele e com sua família, mexeu com toda a comunidade, devido à 
covardia acometida. Do “Nilinho” e do “Joãozinho” que também ficou sabendo que foi a mão 
armada. Esclareceu que no dia 03 de agosto reuniram com o Secretário de Segurança do Estado de 
Minas, o Sr. Bernardo Santana, com o Deputado Reginaldo Lopes, juntamente com. mais 07 
prefeitos aqui da região. Ressaltou que, por ser a segurança um problema nacional, não conseguirão 
resolver sozinhos, mas também não podem ficar inertes diante desta situação. O Secretário de 
Segurança recebeu um Ofício, em que 10 (dez) Prefeitos e Presidentes de Câmaras, solicitaram que 
a Delegacia de Viçosa, passe a ser uma Delegacia Regional. Ocorrendo esta mudança, irá aumentar 
o número de delegados em nossa região, de escrivãos e investigadores, que ajudará a combater a 
criminalidade. Havendo o comprometimento, para que até novembro deste ajK>, esta delegacia seja
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transformada, pois é a única cidade universitária em Minas que não tem uma delegacia regional 
Além de, por coincidência, do Chefe da Polícia Militar, ligou no momento que estavam em reunião, 
sendo informado as autoridades que estavam presentes, no caso, o Capitão de Viçosa, Prefeitos e 
Presidentes de Câmaras da região, já  tendo a notícia do Gabinete Militar, que Viçosa ganhará mais 
ou menos 30 (trinta) soldados e cabos, aumentando o efetivo da Polícia Militar. E o prefeito 
'‘Nautinho”, fez um pedido e Ervália ganhará mais um investigador. Assim, transformando a 
Delegacia de Viçosa em Regional, irá melhorara a estrutura física, humana e os plantões, além de 
que quando a Polícia Militar efetuar alguma prisão, não precisará mais levar para Ubá, irá para 
Viçosa. Diminuindo a distância, o tempo da viagem, o desgaste, o custo da gasolina, e a cidade 
ficará menos tempo desguarnecida. Pois já  houve caso da polícia ficar das 22:00 horas até às 
08:00horas da manhã do outro dia, por causa de transitar na rodovia, sendo o risco para o policial, 
para a população que fica desguarnecida e para a própria pessoa que praticou qualquer delito. Sendo 
esta uma ótima notícia para Ervália e região. O Senhor Presidente também lembrou que Ervália já 
está investindo em segurança, sendo o primeiro olho vivo colocado pela Câmara Municipal, com o 
objetivo de através da polícia militar, monitorar por 24 horas a entrada da cidade. Através do 
Conselho Municipal de Segurança Pública, já foram colocados dois kits, um na saída para Muriaé e 
outro para Araponga, Canaã e São Miguel. Informou que na última reunião do COM SEP, foi 
solicitado ajuiza através de ofício, a liberação de um recurso com valor expressivo, pois cada kit 
fica aproximadamente em R$12.000,00 (doze mil reais) para serem colocadas mais seis câmeras de 
segurança, sendo assim impossível um carro entrar ou sair da cidade sem que seja flagrado, O que 
irá inibir e auxiliar o trabalho da polícia. Aproveitou para elogiar a atuação da Polícia Civil e Militar 
em nossa cidade, no que refere ao combate do tráfico de drogas. Pois muito desses assaltos 
acontecem para manter o consumo de drogas. Elogiou também o trabalho conjunto do delegado Dr. 
Moisés, que passou pela nossa cidade, juntamente com a Dra. Daniela e o promotor Dr. Breno, que 
passou pela nossa comarca. Pois o delegado fazia uma investigação muito bem elaborada, para que 
quando um traficante fosse preso, ficasse de fato na cadeia, e não como sempre acontece de serem 
presos em um dia e soltos no outro. A seu ver a Polícia Militar e a Civil no combate ao consumo e 
venda de drogas, trabalharam muito neste sentido. Concluiu sobre a reunião no dia 03 de agosto na 
Secretaria de Estado de Defesa Social, com o Secretário Bernardo Santana, o qual lhes recebeu 
muito bem. O Senhor Presidente também lembrou, que em outubro fará um ano que Ervália não tem 
um assassinato, “vamos rezar, para que a gente consiga ultrapassar esta marca”. Em continuidade a 
palavra foi concedida para o vereador “Carlinhos Bento”, que continuando sobre o assunto ligado a 
polícia, reclamou que apesar de Ervália ter a patrulha rural, “ela não patrulha nada”. Em Ventania 
não podem reclamar, pois vão de duas a três vezes por semana, mas nos outros povoados não há 
patrulhamento, como em Santa Terezinha que as pessoas reclamam que a polícia não comparece, 
assim como acontece na Grama e no Careço. Ou seja, na zona rural, a patrulha não faz o trabalho 
que deveria ser feito. O Senhor Presidente disse que irão cobrar essas visitas, pois a presença da 
polícia inibe muito a ação desses infratores. A palavra continuou livre. Ninguém mais se 
pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h20min (vinte horas e 
vinte 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 agosto do ano de 
2015.

l""Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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 ̂ATA DA REUNIÃO EXTRAORDlNARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
ERVÁLIA. DO DIA 29 DE JULHO DO ANO DE 2015

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 se procedesse à leitura da chamada nominal; 
confirmando presença os edis: Agostinho Cal de Souza Neto  ̂ Carlos Roberto BentOj 
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 fosse efetuada 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. Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura do ofício e do convite. Leu-se o ofício 
número 138/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 23 e protocolado em 24 de julho do ano em 
curso, encaminhando o Projeto de Lei Municipal número 1.986/2015, para fins de apreciação em 
caráter de urgência. Leu-se também o convite da VI Conferência Municipal de Assistência Social, 
“Consolidar o SUAS de Vez Rumo a 2026”, que acontecerá dia 30 de julho às 18horas na Câmara 
Municipal de Ervália. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura do 
Projeto de Lei em pauta. Leu-se a ementa do Projeto de Lei Municipal rf. 1.986/2015, que “Dispõe 
Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras 
Providências”. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos 
pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal número 1.986/2015, 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 dos edis Sr. Robson Rodrigo e Sr. José 
Gonçalves respectivamente. Em seguida o Projeto de Lei Municipal citado anteriormente, foi 
colocado em discussão, não houve comentários e posterior votação, obtendo 05 (cinco) votos 
favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos edis Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson 
Rodrigo e Zulmar. Havendo desempate favorável pelo voto de minerva do Senhor Presidente, sendo 
o Projeto aprovado com maioria absoluta dos votos, ou seja, 06 (seis) votos favoráveis. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora 
Sra. Jacqueline, disse que gostaria de justificar, também em nome dos seus colegas vereadores o 
motivo de terem votado contra o Projeto de Lei. Foi verificado que está sendo usado o dinheiro da 
área da saúde e da educação para as obras solicitadas, Não estão de acordo, porque estas são as áreas 
mais defasadas em nosso município, e que a população mais necessita. Por isso os vereadores da 
oposição votaram contra. A palavra continuou livre. Ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada 
mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 19h35min (dezenove horas e trinta 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 29 fvinte e UQ̂ ye) dias do mês de julho do ano de 2015,
F  Secretário: Maurüio de Souza GoffinMoj 
Presidente: Helder Souza Mattos

1

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



CAMARA MJAICIPAL DE ERVALI/
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

 ̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO 
DIA 10 DE JULHO DO ANO DE 2015’\

Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30min. (dezenove 
horas e trinta minutos), na "Sala das Sessões .losé 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 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 fosse efetuada 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. 
Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura do ofício e do convite. Leu-se o ofício número 
129/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 07 de julho do ano em curso, 
encaminhando o Projeto de Lei Municipal número 1.985/2015, para fins de apreciação e votação. 
Leu-se também o convite do “Cmt da 10** Cia PM Ind, Ten Cel PM José de Anchieta Machado, a 
Secretária Municipal de Educação de Ervália e as Diretoras das Escolas Irany Silva Mattos, Vivica 
Rocha, Monsenhor Rodolfo e Colégio Cener”, para a solenidade de formatura da 15̂  Turma do 
PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas, que acontecerá dia 15 de julho às 09h 
(nove horas), no Clube Casarão em Ervália. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se 
efetuasse a leitura do Projeto de Lei em pauta. Leu-se a ementa do Projeto de Lei Municipal n®. 
1.984/2015, que “Dispõe Sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016 e dá Outras 
Providências” e o Projeto de Lei Municipal n®. 1.985/2015, que “Institui Programa Municipal de 
Disponibilização de Máquinas para Atendimento às Necessidades Particulares e dá Outras 
Providências”. Em seguida, concedeu-se um breve recesso para que os membros das respectivas 
Comissões pudessem apreciar e emitir seus pareceres na matéria em pauta. Neste momento a edil 
Sra. Jacqueline, solicitou ao Senhor Presidente que fosse verificado o art. 13 do Projeto de Lei n°. 
1.984/2015, e fez a leitura do artigo. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que fosse 
efetuada a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal número 1.984/2015, 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 n®. 1.985/2015 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 dos edis Sr. Robson Rodrigo e Sr. José Gonçalves respectivamente. Em seguida os 
Projetos de Leis Municipais foram colocados em discussão, n ã o J ^ ^ e  comentários e posterior
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votação. Sendo o Projeto de Lei Municipal n°. 1.984/2015 aprovado por unanimidade e o Projeto de 
Lei Municipal n®. 1.985/2015, obteve 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos 
edis Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar. Havendo desempate 
favorável pelo voto de minerva do Senhor Presidente, sendo o Projeto aprovado com maioria 
absoluta dos votos, ou seja, 06 (seis) votos favoráveis. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou 
a palavra livre, quem se pronunciou foi o vereador Sr. Zulmar, que após cumprimentar os presentes, 
disse que queria fazer uma reclamação em nome dos moradores da Rua Santo Antônio, que 
infelizmente a rua fica de 03 (três) a 04 (quatro) meses sem ser varrida. Naquele dia havia ido uma 
varredeira que “catou” alguns papéis, mas a rua está muito suja e sem uma varredeira para limpar. 
Considera que além de ser uma Rua importante de nossa cidade, os moradores contribuem com o 
IPTU, então contam com o apoio do Senhor Presidente para lhes ajudarem nsta questão. Outro 
assunto abordado seria sobre a castração dos cachorros de rua, pedido que já foi feito pelos colegas 
Jacqueline e “Betinho”, e que também a Rua Santo Antônio está com muitos cachorros de rua, 
aumentando ainda mais a sujeira. A seu ver essa ideia é muito importante e “não podem deixar 
apagar”. A palavra continuou livre, sendo concedida para a vereadora Sra. Jacqueline, mencionou 
que aproveitando sobre o assunto dos cachorros de rua, bem lembrado pelo “Mazinho”, ficou 
sabendo através de pessoas que cuidam de animais, que em Viçosa está sendo montado um trailer 
ambulante, e parece que as prefeituras vizinhas poderão fazer convênios para realizarem a castração 
de animais. Assim facilitará um pouco e a prefeitura poderá fazer este convênio para realizar aqui as 
castrações. A palavra continuou livre, o Senhor Presidente explicou que em relação à reclamação do 
“Mazinho” sobre a falta de varredeiras na Rua Santo Antônio, coincidentemente naquele dia ele 
havia ligado na procuradoria para saber como estava esta questão, pois está havendo esta queixa em 
outras ruas também. Como a prefeitura não pode contratar, e é um serviço de urgência, precisa pedir 
autorização da justiça, e naquele dia a procuradora do município iria ao fórum para resolver sobre a 
questão dessas contratações. Acredita que se der tudo certo, esta semana serão contratadas mais 
varredeiras e, salvo engano, também para a usina de reciclagem e compostagem de lixo. Sobre a 
questão dos cachorros “que é terrível na nossa cidade”, explicou que esteve olhando, e a forma mais 
simples de ser feita que seria apenas um centro de castração e posteriormente soltar os cachorros 
para a rua, mesmo assim é muito complicado. “Tem que ter um centro de zoonose e para ter um 
centro de zoonose, é uma burocracia muito grande”. E pelo porte do município de Ervália, 
infelizmente não tem condições de manter um centro de zoonose, pois não é necessário apenas uma 
sala e os profissionais, manter um centro desses, encarece muito. Disse que não tinha notícia sobre 
este trailer de castração, mas será muito bom. Também comunicou aos colegas que o recesso 
parlamentar será do dia 17 a 31 de julho. 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 
Baptistada Silva", aos 10 (dez) dias do de julho d ^ n o  de 2015. 
l""Secretário: Maurílio de Souza 
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 2015*\

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 fosse efetuada a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 15 (quinze) 
de junho passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura do ofício e do convite. Leu-se o 
ofício número 116/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 23 de junho do ano em 
curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.983 e 1.984/2015, para fins de 
apreciação e votação. Leu-se também o convite do “Arraia do CAPS”, que acontecerá dia 02 de 
julho às 09h30min (nove horas e trinta minutos). Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que 
se efetuasse a leitura do Projeto de Lei em pauta. Leu-se o Projeto de Lei Municipal n°. 1.983/2015 
que, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e 
dá Outras Providências”. Em seguida, concedeu-se um breve recesso para que os membros das 
respectivas Comissões pudessem apreciar e emitir seus pareceres na matéria em pauta. 
Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos pareceres emitidos. O 
Projeto de Lei Municipal n°. 1.983/2015, 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 Projeto de Lei Municipal foi colocado em 
discussão, não houve comentários e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora 
Sra. Jacqueline, que após cumprimentar o Senhor Presidente, os nobres colegas e o povo de Ervália, 
disse que “Estou aqui hoje para parabenizar a Secretária nossa aqui da Câmara, a Valdione, pela 
conclusão e nota máxima na Federal de Juiz de Fora, no curso de Gestão Pública, nos três aspectos 
governamentais, municipal, estadual e federal, e que é um orgulho para nós”. Ainda falou sobre a 
apresentação de sua monografia, dando lhe os parabéns e ressaltando que já sabern de sua 
competência, o que só veio a ser comprovado mais uma vez. A Sra. Valdione lhe agradeceu. O 
Senhor Presidente ressaltou que foi muito bem lembrado pela nobre colega e também parabenizou a 
Secretária. Posteriormente o Senhor Presidente concedeu a palavra para o Secretário Municipal 
Senhor Paulo Fontes, o “Paulinho do Nauto” que iria fazer uma explanação sobre a iluminação 
pública do nosso município, que desde janeiro passou a ser responsabilidade da prefeitura. Afím de 
que pudesse mostrar sobre as arrecadações e também os investimentos referentes à contribuição da
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iluminação pública. O Senhor “Paulinho do Nauto”, após cumprimentar os presentes, disse que 
atendendo à solicitação do Presidente da Câmara e o pedido de alguns vereadores, iria apresentar 
“um balancete da conta de iluminação pública”. Explicou que o demonstrativo era até o mês de 
maio, uma vez que o junho ainda não havia terminado. Apresentou detalhadamente todas as receitas 
e despesas, mês a mês, explicou muito bem sobre a iluminação pública, a importância da 
contribuição pública, sobre a bandeira vermelha determinada pelo governo federal e sobre os 
benefícios já realizados no município referente a esta questão. Explicou também, sobre a licitação 
em que dezoito municípios fizeram em conjunto com a AMERP, e que a empresa Quark ganhou o 
direito de fazer a manutenção pública nesses municípios da região de Muriaé, na qual Ervália se 
inclui. Ressaltou que atualmente a iluminação de lâmpada de mercúrio está sendo extinta, porque ela 
gasta 25% (vinte e cinco por cento) mais energia que a lâmpada de sódio e clareia a metade, o que 
está levando as cidades a substituírem este tipo de lâmpada, que é esta iluminação amarela. Ainda 
esclareceu que entre 18 municípios, Ervália está na terceira posição com a pior iluminação que é em 
torno de 62% (sessenta e dois por cento) com a iluminação de mercúrio. Portanto, o município 
precisa investir na troca de iluminação de mercúrio para iluminação de sódio, obviamente que isto 
tem um custo e “não adianta tirar dinheiro de educação e de saúde para investir em iluminação 
pública, tem que tirar o dinheiro da própria iluminação pública para custeá-la”. Explicando que este 
foi um dos motivos do aumento que houve em dezembro, afim de que o município possa ter uma 
sobra para investir em melhorias e no futuro essa melhoria vir a baixar a conta de iluminação do 
município. Falou sobre a importância da aprovação do Projeto na Câmara com o aumento da CIP, 
para custear os gastos com a iluminação pública e poder investir em melhorias, o que provavelmente 
não seria possível, caso não houvesse vindo este projeto pra a Câmara, pois automaticamente os 
valores da contribuição subiriam 40% (quarenta por cento). Durante a explicação, foram sanadas 
todas as dúvidas dos vereadores, e lembrado que agora é de responsabilidade total do município a 
manutenção e o pagamento da iluminação pública, motivo pelo qual Ervália ajustou à receita a 
realidade que estava para acontecer no município. Enfatizou que atualmente o município de Ervália 
possui saldo em conta, já preparando a licitação para o mês de julho para iniciar as modificações na 
iluminação da cidade. Assim como a colocação de novos pontos e de braços nos postes que ainda 
não possui, nos locais já verificados. Estes recursos virão da conta da CIP, que hoje está vinculada, o 
que não acontecia antes, podendo esta conta ser verificada e fiscalizada quando quiserem. Afirmou 
que o dinheiro será 100% (cem por cento) aplicado em iluminação pública. Ressaltou que conforme 
consta no Projeto de Lei aprovado, a administração pública, apresentará na Câmara o projeto de 
melhorias, assim que este for finalizado. Por fim colocou a disposição para o esclarecimento de 
qualquer dúvida e para vir na Câmara prestar informações sempre que necessário. A palavra 
continuou livre, sendo concedida novamente para a vereadora Jacqueline, ressaltou que ao 
cumprimentar e parabenizar a Valdione, foi em nome dos vereadores, lembrando também que ela foi 
elogiada pelos professores. Em seguida, agradeceu ao “Paulinho” pela explanação, que ficou bem 
clara para todos, respondeu a todas as dúvidas, e disse que não vai deixar de pedi-lo mais tarde, para 
que mostre também a planilha com todo o orçamento. A vereadora disse que é o que. estavam 
precisando saber para esclarecer à população. Por fim o Sr. “Paulinho’, esclareceu que é do 
conhecimento de todos a modificação da iluminação das praças, porém para o município saiu a 
custo zero, por ter sido feita pela empresa Quark. E esperam quando houver a troca das lâmpadas de 
mercúrio para sódio, terem uma economia em torno de 10% ( dez por cento) no total da conta de 
iluminação pública. Lembrando que o aumento maior veio do governo federal, que automaticamente 
aumentou a conta de iluminação de todas as cidades e também das residências. Reforçando que

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



CAMARA MUAICIPAL DE ER / LI/
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

sempre estará à disposição, para vir aqui na Câmara, demonstrar o que está sendo feito com o 
dinheiro da iluminação pública. Em seguida o Senhor Presidente, perguntou se havia mais alguma 
dúvida, e explicou baseado no demonstrativo, que a maior diferença no valor da conta, que é do 
industrial e comercial acima de 500kw, a maior diferença é de R$6,00 (seis reais), então quando as 
pessoas reclamam que houve aumento na conta de R$50,00 (cinquenta reais), não é em decorrência 
da contribuição da iluminação pública e sim da bandeira vermelha. O Senhor Presidente agradeceu 
ao “Paulinho” pela explicação, que foi breve, sucinta e clara, sem deixar nenhuma dúvida. Ressaltou 
que quando a manutenção da iluminação pública passou para o município, lembrando que já  era lei e 
a presidente Dilma apenas fez valer a lei, pelo fato de não estarem por dentro do assunto criticaram, 
por pensarem em apenas mais uma despesa, mas lembrou também que veio a receita , que está sendo 
muito bem aplicada no nosso município, e ficou bem melhor em relação ao que era antes. Voltando 
o município a ter um pouco de autonomia, em relação ao que é arrecado no município. Agradeceu 
mais uma vez ao “Paulinho” pelo esclarecimento. A palavra continuou livre, sendo novamente 
concedida para a vereadora Jacqueline, em que solicitou uma cópia do estatuto do COMSEP. O 
Senhor Presidente lhe informou que foi passado para o novo presidente, mas iria providenciar uma 
cópia para a vereadora. A palavra continuou livre. O vereador “Rodrigo Crispim”, solicitou ao Sr. 
“Paulinho” uma cópia do relatório referente a diferença de aumento, que de pronto disse que iria 
imprimir e passar para o vereador. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem 
haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h40min (vinte horas e quarenta minutos). 
Lavrei a presente Ata que virá assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala 
das Sessões "José Baptista da Silva", a o ^ 5  (vinte e ^ ^ ^ )  dias do mês de junho do ano de 2015.
1*" Secretário: Maurílio de Souza ^odmhOi 
Presidente: Helder Souza Mattos

III

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



C/ M/ R/ MMICIP/ L DE ER / LL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

’ ATA DA REUNIÃO QRDINARIA DA GAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 15 DE JUNHO DO ANO DE 2015’\

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 continuidade, solicitou 
que se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de maio passado 
próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. 
Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura do ofício. Leu-se o ofício número 099/2015, do 
Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 03 de junho do ano em curso, encaminhando os 
Projetos de Leis Municipais números 1.978, 1.979, 1.980, 1.981, 1.982/2015 para fins de apreciação 
e votação. Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura dos Projetos de 
Leis em pauta. Leu-se o Projeto de Lei Municipal rf. 1.976/2015 que, “Dispõe Sobre a Aprovação 
do Plano Municipal de Saneamento e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n° 
1.978/2015, “Aprova Regularização do Loteamento Chácara no Bairro São Pedro”; Projeto de Lei 
Municipal n°. 1.979/2015, “Aprova o Plano Municipal de Educação -  PME e dá Outras 
Providências”; Projeto de Lei Municipal n°. 1.980/2015, “Altera a Lei Municipal n°. 1.941/2014 que 
Estabelece os Limites do Perímetro Urbano do Município de Ervália; Projeto de Lei Municipal rf. 
1.981/2015, “Altera Lei Municipal n°. 1.960/2014 e dá Outras Providências”; e Projeto de Lei 
Municipal rf. 1.982/2015, “Revoga o Inciso 111 e § 3° do Artigo 78, da Lei Municipal n°. 1.028/98, 
que Institui a Cobrança da Taxa de Iluminação Pública no Município de Ervália”. Em seguida, 
concedeu-se um breve recesso para que os membros das respectivas Comissões pudessem apreciar e 
emitir seus pareceres na matéria em pauta. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que fosse 
efetuada a leitura dos pareceres emitidos. O Projeto de Lei Municipal rf, 1.976/2015, 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 Municipais 
números 1.978 e 1.981/2015, 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°. 1.979/2015, 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
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dos membros da Comissão de Educação e Saúde. O Projeto de Lei Municipal n° 1.980/2015, foi 
apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. E o Projeto de Lei Municipal n°. 1.982/2015, foi apreciado com 03 (três) pareceres 
favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 04 
(quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. O parecer 
contrário foi do edil Sr. Robson Rodrigo de Freitas. Em seguida os Projetos de Leis Municipais 
foram colocados em discussão, não houve comentários e posterior votação, sendo os projetos 
aprovados por unanimidade, exceto o Projeto de Lei Municipal n°. 1.982/2015, em que houve 05 
(cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos edis Agostinho, Jacqueline, José 
Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar. Flavendo desempate favorável pelo voto de minerva do 
Senhor Presidente. Sendo, portanto, o Projeto aprovado com a maioria absoluta dos votos. 
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi o dil Sr. 
Robson Rodrigo, disse que não entendeu porque o Projeto para aprovação do loteamento do Roberto 
Batista estava sendo colocado em pauta, pois a seu ver não precisaria passar pela Câmara. Então soli 
citou, que como há vários loteamentos irregulares na cidade, que também tivessem “o mesmo 
carinho com todos eles”. Em seguida a palavra foi concedida para o vereador ‘‘Guto”, que após os 
cumprimentos formais, esclareceu ao Senhor Presidente, que com relação ao Projeto de Lei n°. 
1.982/2015, na votação anterior ele foi favorável, no entanto foi muito cobrado pela população, 
apesar de ter explicado que o valor seria devolvido em benfeitorias. Mas como agora mudou de taxa 
para contribuição ''como eu tive o prazo hábil para me redimir desta votação, por isso que agora 
votei contra”. A palavra continuou livre, o Senhor Presidente esclareceu para o Guto que o voto aqui 
é inquestionável, mas isso não mudaria em nada, pois a questão da taxa, é porque não pode dar esse 
nome, mas a contribuição será recolhida da mesma forma. Disse não saber se o pessoal não 
entendeu ou “se alguém fica jogando isso na rua, que a conta de luz aumentou, porque aumentou a 
contribuição da iluminação pública”. Explicou que de fato houve o reajuste, mas para quem ganha o 
bolsa família, não foi reajustado, para quem consome até 70kw salvo engano, ficaram isentos. E 
quem tem um consumo baixo, não paga ou quando paga teve um reajuste muito pequeno. “A culpa 
cem por cento é do governo federal que tá na bandeira vermelha”, afirmando que a culpa é da 
Dilma, que fez inúmeras promessas mentirosas, dizendo que iria ter mais energia, que estava 
fazendo investimentos, que a conta de energia iria cair, o que ela fez foi tudo ao contrário, só 
aumentou. “Como conciliou, esta questão da contribuição da iluminação junto com a bandeira 
vermelha do governo federal, ficou parecendo que nós aqui é que somos responsáveis, que a 
prefeitura aumentou, dobrou”. Quando na verdade não tem nada disto, sem falar nas melhorias 
significativas que estamos tendo, visto aos olhos de todos, referente à iluminação pública na nossa 
cidade. O Senhor Presidente ainda mencionou, que a seu ver o papel dos vereadores seria mostrar 
que a taxa não tem nada a ver com a contribuição, apesar de algumas pessoas não entenderem ou por 
questões políticas não quererem entender. “Vocês votaram aqui, de certa forma para permanecer 
uma taxa, mesmo que seja irregular”, mas essa taxa não pode continuar, tem que ser através da 
contribuição. Enfatizando, que o papel dos vereadores é esclarecer a população sobre a'verdade, 
mostrando o que realmente está acontecendo, mostrando o que aumentou e que na bandeira 
vermelha realmente o preço do kw é muito alto. A palavra continuou livre, sendo concedida para a 
vereadora Jacqueline, que após cumprimentar os presentes, disse concordar com o Senhor 
Presidente quando diz sobre as taxas da bandeira vermelha da Presidente Dilma, conforme já  foi 
citado por ele outras vezes, que ela ganhou as eleições em cima de mentiras. Disse que quanto a este 
fato já estão acostumados, no governo federal, estadual e municipal em “que houve várias
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promessas tambérn que não vão ser cumpridas, que todos sabem, então isso é normal”. Com relação 
ao governo da Dilma, disse que as pessoas não estão satisfeitas com seu governo, mas acredita que 
ela foi eleita por falta de uma opção melhor, pois se tivesse um candidato melhor para disputar com 
ela, talvez teriam uma outra forma de pensar. IMo que diz respeito a bandeira vermelha, disse 
concordar totalmente e acha um absurdo, mas se já estão sofrendo com este aumento não concorda 
de ainda ter mais um aumento em cima do povo. Explicou que da outra vez que votaram, mas foi 
antes debatido, não queriam, mas acabaram votando porque houve uma explicação por parte do 
Senhor Presidente, mas afirmou que “não é partidário a reclamação, você sabe disso, porque você 
está sendo cobrado também por pessoas do seu partido”. Ressaltou que o povo em geral está 
reclamando, pode até ser pouco, mas no final do ano representa muito, e nós sabemos que para o 
município esse valor não é pouco é muito. Disse que ela já fez aqui um pedido, que ainda não teve 
resposta, sobre em que esta sendo investido e gasto o dinheiro da iluminação pública, as notas 
fiscais e onde está sendo arrumado, é o que está esperando. O Senhor Presidente esclareceu que 
“hoje o Paulino do Nauto, o secretário que está cuidando desta questão da iluminação estaria aqui na 
Câmara”, já comunicou a ele na reunião anterior em que a colega pediu esta explicação, afim de que 
pudesse vir fazer esta demonstração e esclarecer, no entanto no foi possível o seu comparecimento 
naquele dia, por estar em reunião durante toda a tarde com um engenheiro e também por estar 
dependendo de umas informações referentes a quantidade de pontos, que já foram solicitadas a 
Energisa. Mas disse que ele virá aqui prestar todas as informações sobre a aplicação deste dinheiro. 
A palavra continuou livre e foi concedida novamente ao vereador “Rodrigo Crispim”, este disse que 
fazia das palavras do “Guto” e da Jacqueline as suas palavras e, voltando ao loteamento do Roberto 
Batista, gostaria de pedir mais uma vez, que fosse resolvido a situação daquela rua da qual já  fez 
ofício, já mostrou fotos, sobre o transtorno que é causado todas as vezes que chove. Solicitou que 
fosse realizada esta manutenção, que é uma coisa mínima perante o investimento que está sendo 
feito. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, 
encerrou - se os trabalhos às 20h40min (vinte horas e quarenta 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 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2015.

Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos
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 ̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA. DO 
DIA 25 DE MAIO DO ANO DE 2015”.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 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 
continuidade, solicitou que se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 25 (vinte e 
cinco) de maio. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura dos ofícios e do convite. Leu-se os 
ofícios números 087 e 088, ambos do Gabinete do Prefeito, datados em 21 de maio do presente ano 
e protocolados em 21 e 22 de maio respectivamente. O primeiro encaminhando o Projeto de Lei 
Municipal n°. 1,976/2015 e o segundo o Projeto de Lei Municipal n^ 1.977/2015. Leu-se o 
convite da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 
Turismo, convidando para a apreciação preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico, que 
estará em exposição na versão impressa na Câmara Municipal e na Prefeitura, e também na versão 
digital no site da prefeitura: www.ervalia.mg.gov.br até o dia 28 de maio do presente ano, para 
consulta pública, aberta a todos os cidadãos do município. Sendo importante a participação de todos. 
Continuamente o Senhor Presidente, solicitou que se efetuasse a leitura do Projeto de Lei em pauta. 
Leu-se o Projeto de Lei Municipal n® 1.977/2015 que, “Altera a Lei Municipal n° 1.722/2010 e dá 
Outras Providências”. Em seguida, concedeu-se um breve recesso para que os membros das 
respectivas Comissões pudessem apreciar e emitir seus pareceres na matéria em pauta. 
Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura dos pareceres emitidos na 
matéria em pauta. O Projeto de Lei Municipal rf. 1.977/2015, foi apreciado com 03 (três) pareceres 
favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão da Comissão de Constituição e 
Justiça, sendo o parecer contrário do edil Sr. Robson Rodrigo, Apreciado com 03 (três) pareceres 
favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão da Comissão de Orçamento e 
Finanças, sendo o parecer contrário do edil Sr. José Gonçalves. Apreciado com 03 (três) pareceres 
favoráveis e 01 (um) parecer contrário dos membros da Comissão da Comissão de Educação e 
Saúde, sendo o parecer contrário do edil Sr. Robson Rodrigo, E apreciado com 02 (dois) pareceres 
favoráveis e 02 (dois) pareceres contrários dos Membros da Comissão de Obras Públicas, Sendo os 
pareceres contrários dos edis Sr. Agostinho Cal e Sr. Zulmar Diniz, havendo desempate favorável 
pelo Presidente da Comissão Permanente Sr. Carlos Roberto Lopes de Faria. Em seguida o Projeto 
de Lei Municipal foi colocado em discussão, não houve comentários e posterior votação, havendo 
05 (cinco) votos favoráveis e 05(cinco) votos contrários dos edis Agostinho, jacqueline, José 
Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmár. Havendo desempate favorável pelo voto de minerva do
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Senhor Presidente. Sendo, portanto o Projeto aprovado com a maioria absoluta dos votos. 
Posteriormente, 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 estava aqui para lembrar de um pedido que havia feito há um tempo atrás, juntamente com 
o colega “Betinho”, sobre a castração dos cachorros de rua. A quantidade de animais é grande, “tá 
ficando inviável até andar pelas ruas, anda e suja o pé”. Disse achar que a quantidade de cachorros 
pode ser por causa do mau serviço do lixo, em que esses animais vem a procura de alimento, pois 
ficam sempre ali por perto, assim acabam vindo para a cidade e não voltam. Gostaria que fosse 
tomada uma providência neste sentido. Deu exemplo de um rapaz que recentemente foi mordido por 
um desses cachorros de rua, e se fosse uma criança o perigo poderia ter sido maior. Outra 
reivindicação da Sra. Jacqueline, foi sobre os valores que já solicitou sobre a taxa de iluminação 
pública, gostaria de saber quanto está sendo arrecadado, onde e quanto destes valores estão sendo 
usados, pois estão sendo muito cobrados pela população. Sobre os Projetos de Leis que ela e seus 
colegas votaram contra, pois estava falando também em nome deles, esclareceu que antes deram 
uma olhada e observaram que além da criação de cargos, houve também o aumento para alguns 
cargos que já existiam. “Votei contra porque o Senhor Prefeito disse na inauguração das casas da 
COAHB, que ninguém batia na casa dele, porque ele não devia ninguém, então eu queria desmentir 
aqui, porque tem muitos funcionários que foram demitidos, e ele está devendo a esses funcionários, 
o pagamento do serviço deles. Eles tem vindo a porta sim, mas não tem ninguém para recebe-los”. 
Alegou que são pessoas que precisam do salário, pois trabalharam e sempre que procuram a 
prefeitura, tem como resposta que não sabem quando, e essas pessoas estão atrás de receberem o que 
é deles de direito. Disse que na casa do Senhor Prefeito, talvez eles não vão, “nem para receber, nem 
para pagar, nem para visitar”, pois é difícil ver alguém entrar ou sair daquela casa, a não ser seus 
filhos, ele e esposa. Mas na prefeitura as pessoas tem vindo, e não estão conseguindo resolver nem 
receber a dívida que a prefeitura tem com eles. A seu ver se aumenta salários, cria cargos, demitiu 
funcionários e está devendo a eles. Disse que considera incabível votar favorável a um projeto deste. 
Por fim agradeceu. A palavra continuou livre, sendo concedida para o Sr. Rodrigo Crispim, disse 
que fazia das palavras da Jacqueline as suas palavras, concordava com ela no que foi dito na 
inauguração das casas populares, “inclusive lá o prefeito disse que só representa o deputado Rodrigo 
de Castro e o Danilo de Castro, eu penso diferente, eu represento o povo de Ervália”. Ressaltou que 
o prefeito se equivocou ao dizer que ninguém vai na prefeitura ou na casa dele para cobrar, pelo 
motivo já dito pela colega Jacqueline, pois funcionários em que a maioria ganham um salário 
mínimo, estou vindo a prefeitura para receber o que lhes é de direito, não estão recebendo e ainda 
estão precisando gastar dinheiro com advogado, “isso é o cúmulo do absurdo”. Disse que gostaria de 
deixar este pedido, já  que o prefeito disse que não deve ninguém, quem sabe ele cumpre este 
compromisso. A palavra continuou livre, quem se pronunciou foi o Senhor Presidente. Esclareceu 
que os “cachorros de rua”, realmente é um problema, de vez em quando é minimizado, mas o 
problema sempre volta o que vem a causar vários danos para os moradores, na questão da saúde e de 
limpeza urbana. Comentou que Sexta-feira, estava no hospital veterinário da UFV, e conversou com 
a Natália, que reside em Ervália há mais ou menos um ano e adora animais. Pediu a ela que se 
informasse no conselho regional de medicina veterinária, qual a estrutura mínima para a prefeitura 
montar uma clínica de castração bem pequena, apenas para castrar, deixar o animal o tempo que for 
necessário, acha que o macho é quinze dias e a fêmea pode ser liberada mais rápido. E solta para a 
rua novamente, pelo menos irá minimizar e não haverá esse crescimento populacional, que ninguém 
quer, Com relação à inauguração das casas, explicou para o Rodrigo que “quando ele falou que

2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG



CAMARA MUXICIPAL DE ERVALL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

estava representando o Rodrigo de Castro, ele estava dizendo ali, porque o Rodrigo estava em 
Fortaleza, na reunião da Comissão de Minas e Energia da qual ele é presidente, então estava 
representando ali o deputado, não que ele só representa o deputado”. Explicou que ele entendeu 
desta forma, não como o colega Rodrigo Crispim entendeu. Ou seja, o prefeito estava ali 
representando o deputado federal Rodrigo de Castro e o ex - Secretário de Estado Danilo de Castro, 
e não que representa o Danilo e o Rodrigo, Com relação à dívida que foi mencionada pelos colegas 
vereadores da prefeitura com os funcionários, ele realmente desconhece, “se tiver na justiça e não 
está pagando, quando a justiça mostrar que tem que pagar ou obrigar a pagar, tem que pagar com 
juros, multa e tudo mais”. Esclareceu que se a prefeitura realmente esta devendo estes acertos 
trabalhistas referentes ao segundo concurso, realmente até o momento desconhecia sobre o assunto. 
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), desejando uma boa noite a todos. 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 (Yqjte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2015.

1"* Secretário: Maurílio de Souza G 
Presidente: Helder Souza Mattos
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 ̂ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINABIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO
DIA 25 DE MAIO DE 2015” .

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 18h. (dezoito 
horas), 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 NetOj Carlos Roberto BentOy Carlos Roberto Lopes de 
Fariay 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. Posteriormente, solicitou que fosse feita a leitura da 
Ata da Reunião Ordinária do dia 11 (onze) de maio, 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 21 (vinte e um) de maio, 
do presente ano. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse dispensada a leitura do 
Processo n®. 913.066, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas do 
Executivo Municipal de Ervália, referente ao Exercício Financeiro de 2013. Em seguida, foi 
solicitado pelo Senhor Presidente, que fosse efetuada a leitura dos Projetos de R^oiuçoes 
Legislativas números 10 e 11/2015. Projeto de Resolução Legislativa n®. 10/2015, "REJEITA O 
PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
RELATIVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO 
EXECUTIVO M UM CIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, PROCESSO N®. 
913.066” . E o Projeto de Resolução Legislativa n®. 11/2015, 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 DE 2013, PROCESSO N®. 
913-066”. Após a leitura dos Projetos de Resoluções, o Senhor Presidente esclareceu aos nobres 
vereadores, que em Reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, o Projeto de 
Resolução Legislativa n® 11/2015, venceu pelos pareceres favoráveis, esclarecendo que eles teriam 
conhecimento dos dois Projetos, mas apenas o n® 11/2015 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® 11/2015 foi 
apreciado com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças. Em continuidade, o Projeto de Resolução Legislativa descrito acima, foi colocado em 
discussão, não houve comentários. Dando prosseguimento, deu-se início à votação em Escmtínio 
Secreto. Neste momento, o Senhor Presidente convidou como escrutinadores, a Sra. Jacqueline Said 
Rezende e o Sr. Ilso Justino dos Santos, para também conferirem as cédulas e rubricá-las juntamente 
com o Senhor Presidente e o 1® Secretário. Mostrou para os vereadores a uma 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 mbricadas 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 escmtínio secreto, chamando 
um a um dos Vereadores, onde lhe era entregue a cédula, que após dirigir ao local de votação.

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



CAMARA MUNICIP/ L lE  ER a LL
Estado de Minas Gerais
CNP3  (M F) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 - 6 8

depositava-a na uma. Após a votação o Senhor Presidente convidou novamente os mesmos 
escmtinadores. 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 Aprovação das Contas do Prefeito, Referente ao 
Exercício de 2013, e 05 (cinco) votos contrários, ou seja, pela Rejeição das Contas do Prefeito, 
Referente ao Exercício de 2013. Portanto, em conformidade com o art. 53  ̂§5® da Lei Orgânica 
Municipal, considera-se mantido o Parecer Prévio do Tribunal de C on^s do Estado de Minas 
Gerais, que foi pela Aprovação das Contas, apresentadas pelo Executivo Municipal, Referente 
ao Exercício Financeiro de 2013. Em seguida o Senhor Presidente colocou a palavra livre, 
ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 19h00 
(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 25 dias do mês de maio do ano de 
2015.

V  Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos
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”ATA DA REUNIÃO QRDINAMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 11 DE MAIO DO ANO DE 2015”.

Aos 11 (onze) dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 Agostinho Cal de Souza NetOy Carlos Roberto BentOj 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 27 (vinte e sete) de abril, passado 
próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. 
Posteriormente, solicitou que procedesse a leitura do convite. Leu-se o convite da Secretaria 
Municipal de Educação, convidando para a Audiência Pública para discutir o Plano Municipal de 
Educação, que será no dia 21 de maio, às IShOOmin, na Câmara Municipal. Continuamente o Senhor 
Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora Sra. Jacqueline, que após os 
cumprimentos formais, disse que queria parabenizar as funcionárias desta Casa pelo dias das mães, 
parabenizar também as mães dos vereadores e todas as mães ervalenses. A palavra continuou livre, 
ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos às 19h40min 
(dezenove horas e quarenta 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 maio do ano de 2015.

F  Secretário: Maurílio de Souza G\
Presidente: Helder Souza Mattos
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"ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 27 DE ABRIL DQ ANO DE 2015".

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30min. 
(dezenove horas e trinta minutos), na "Saía 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 Neto, Carlos Roberto Rento, 
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 10 (dez) de 
abril, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo 
aprovada. Continuamente o Senhor Presidente colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a 
vereadora Sra. Jacqueline, disse que existem várias reclamações sobre o valor que esta sendo 
cobrado da iluminação pública, e que gostaria de saber o valor que o município recebia antes e está 
recebendo hoje, o valor bruto que é arrecadado. Perguntou se o valor é pago por usuário. O Senhor 
Presidente lhe respondeu que sim, mas de acordo com o gasto do kW. Solicitou ao Senhor 
Presidente um esboço da receita e da despesa desses valores, já que o que arrecada só pode se 
aplicado na iluminação pública. Em seguida, a palavra foi concedida para o edil Sr. Robson 
Rodrigo, iniciou cumprimentando a todos e ressaltou que a sua argumentação também era referente 
à iluminação pública, fazendo das palavras da Jacqueline as suas palavras, e gostaria de ter acesso a 
esse esboço, com os gastos da iluminação pública. A seu ver, como já explicado pelo Senhor 
Presidente na última reunião, considera que o trabalho está sendo bem feito. Mas ao que lhe parece a 
empreiteira tem um prazo de quarenta e oito horas, a partir do momento que você Hga para sanar um 
problema, como por exemplo, uma lâmpada queimada. E na quarta - feira passada ligou fazendo 
uma solicitação, e a lâmpada perto de sua casa, ainda não havia sido trocada. Disse que iria retomar 
o pedido da Rua da Sapucaia, “que já comentei com vossa Excelência” que são três postes e há mais 
de dois anos que as pessoas pagam iluminação pública sem usufruir, pois estão faltando os braços. 
Proferiu que gostaria também de saber se o dinheiro arrecadado vai todo para esta empresa. Foi lhe 
esclarecido pelo Senhor Presidente, que a prefeitura é que repassa o dinheiro para a empresa. O Sr. 
Rodrigo, também comentou que as pessoas estão reclamando do aumento da iluminação pública, 
que foi exorbitante, “quem pagava R$20,00 (vinte reais) de iluminação pública, hoje está pagando 
R$35,00 (trinta e cinco), R$40,00 (quarenta reais), tem muita gente reclamando”. Comentou 
também que algumas pessoas reclamaram de estar pagando quase R$50,00 (cinquenta reais). Neste 
momento o Senhor Presidente lhe esclareceu que esse valor só pode ser da conta, não da iluminação 
pública, se for da iluminação, pode trazer a conta. O Senhor Rodrigo respondeu que de qualquer 
forma aumentou bastante, e isso não vem ao caso. E argumentou que se a empresa está recebendo 
para realizar o serviço, cabe aos vereadores fiscalizar e cobrar. Continuando o Senhor Presidente 
esclareceu que em relação ao ponto de iluminação do íoteamcnto Crispim que precisa ser trocado, é 
necessário solicitar e passar um ponto de referência, pois os funcionári^da empresa normal mente
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chegam pela manhã. Ao scr esclarecido que trata-se da Vila, o Senhor Presidente comentou que na 
próxima vez que os funcionários vierem de Leopoldina será trocado.Com relação a conta da energia 
que aumentou, explicou que deve-se ao fato de estarmos na tarifa da bandeira vermelha, “o que nós 
ouvimos na campanha da Presidente Dilma, que falava que ia ter energia com um custo menor e 
com maior oferta, hoje em dia estamos vendo que é mentira”. Todos os setores, sejam eles 
comercial, industrial, residencial e público tiveram o valor do kW elevado. Ressaltou ainda que a 
tarifa da bandeira vermelha é a mais cara. Para exemplificar, como já citado na reunião anterior, 
disse que só o valor do kW para a iluminação pública, que é diferente dos outros setores aumentou 
em 32,22 % (trinta e dois vírgula vinte e dois por cento) esse ano. Explicou que se o município não 
tivesse reajustado os valores, a prefeitura teria que pagar de uma forma ou de outra, porém as 
melhorias na iluminação pública não seriam permitidas. Esclareceu ao que foi perguntado pelo 
colega Rodrigo, que todo valor da contribuição da iluminação pública, vai para uma conta específica 
e a empresa Quark vencedora da licitação, recebe através desta conta. Ressaltou que é de 
responsabilidade da empresa a manutenção, não cabendo, por exemplo, a colocação do braço, do 
globo, que, aliás, deveria ser por conta do dono do loteamento. Mas infelizmente aqui em nossa 
cidade não funciona assim. No entanto não é algo que é impossível de ser feito, já que com o 
reajuste da iluminação pública, o município tem condições de pagar o valor que foi reajustado pelo 
governo federai e também efetuar essas melhorias, como troca de lâmpadas. Explicou que somente 
na troca das lâmpadas de vapor de mercúrio para lâmpadas de sódio, já está sendo feito uma 
economia significativa. E também comentou que foi solicitado um histórico junto a Energisa, pois 
no Bairro Belvedere, por exemplo, os postes estão com as lâmpadas apagadas, mas obtiveram 
informações que esses postes entram na conta como se estivem acesos. Não sabe o motivo das 
lâmpadas estarem apagadas, se foi a pedido da prefeitura, ou se porque queimaram e não houve 
manutenção pelo fato de não haver morador. Na solicitação feita, caso a Energisa, esteja cobrando 
de maneira indevida, terá que ressarcir o município, “porque é uma cobrança indevida”. Estão 
analisando para saber se “estava entrando no inventário do repasse que é feito pela contribuição da 
iluminação pública”. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais 
a tratar, encerrou - se os trabalhos às 20h00min (vinte horas). Lavrei a presente Ata que virá 
assinada por mim 1°. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da
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»ATA DA REUNIÃO ORDlNARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALTA, DO 
DIA 10 DE ABRIL DO ANO DE 2015**.

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30min. (dezenove horas 
e trinta minutos), na "Sala das Sessões José Baptista dá Silva", sob a Presidência do Sr. Helder 
Souza Mattos, iniciou solicitando que se procedesse à leitura da chamada nominal; conrimando 
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 
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 março, passado 
próxíiho. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. 
Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura do Ofício. Leu- se o Ofício 
n®. 053/2015, do Gabinete do Prefeito, datado em 07 e protocolado em 08 de abril do ano em curso, 
encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.974, 1.975 e 1.976/2015. Põsterioimente, 
o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei 
Municipal n®. 1.974/2015, “Altera a Lei Municipal 1.722/2010 e dá Outras Providências’’; 
Projeto de Lei Municipal n°. 1.975/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 1700-A/2010, de 15 de maio 
de 2010 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal 1.976/2015, “Altera a Lei Municipal 
n°. 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” . Em todos 
os projetos de leis havia justificativa. Continuando, foi concedido um breve recesso, para que os 
membros das respectivas comissões pudessem apreciar e emitir os seus pareceres na matéria em 
pauta. Em seguida, o Senhor Presidente solicitoú que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. O 
Projeto de Lei Municipal n®. 1.974/2015 foi apreciado com 03 (três) pareceres làvoráveis 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. Os Projetos de Leis 
Municipais números 1.975 e 1.976/2015 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 citados acima em 
discussão, não houve comentários e posterior votação. O Projeto de Lei Municipal n®. 1.974/2015, 
obteve 05(cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos edis Agostinho, Jacqueline, José 
Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar, havendo desempate favorável pelo voto de minerva do 
Senhor Presidente, sendo o Projeto aprovado pela maioria absoluta dos votos, ou seja, 06 (seis) 
votos favoráveis. Os demais projetos obtiveram aprovação unânime. Logo após, o Senhor Presidente 
colocou a palavra livre, quem se pronunciou foi a vereadora Sr.® Jacqueline, que após cumprimentar 
a Mesa Diretora, as crianças e demais presentes, ressaltou que esta Casa sempre temi recebido a 
visita de alunos de várias escolas, para conhecer e participar das reuniõfô. Sugeriu que montassem
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presença de todos os alunos. A seu ver seria muito interessante, devendo verificar também o 
interesse da escola. É uma sugestão que deixa para o Senhor Presidente avaliar. Em seguida, a 
palavra foi concedida para o edil Sr. Agostinho, que após os cumprimentos formais, agradeceu a 
presença dos alunos do Colégio Cener e ressaltou sobre a importância de se conhecer o 
funcionamento da Câmara Municipal. Que as demais escolas do município tenham essa ide ia, para 
saberem o que realmente os vereadores podem fazer e fazem. Pois muitas pessoas dizem que 
“vereador não faz nada”. A seu ver estão trabalhando muito bem e esta legislatura está se destacando 
em Ervália, Agradeceu a presença de todos e enfatizou que o plenário deveria estar lotado, pois a 
população deve participar das reuniões. O próximo a se pronunciar foi o edil Sr. Robson Rodrigo, 
que também de início fez os cumprimentos formais e disse que concordava com o nobre colega, no 
que diz respeito ao trabalho do vereador, e com o hábito que muitos têm em dizer que “vereador não 
faz nada”. Agradeceu a presença de todos, da Diretora e alunos do Colégio Cener, sugerindo a eles 
que da próxima vez convidem também os colegas, os pais, para vir participar. E a fevor de que 
futuramente seja implantado no ensino básico, uma matéria sobre a nossa Constituição, pois 
considera de grande importância para o desenvolvimento de nossa cidade, até para escolher os 
próximos candidatos. Continuamente a palavra continuou livre, quem se pronunciou foi o Senhor 
Presidente. De início agradeceu a presença de todos, em especial os alunos do Colégio Cener e a 
Diretora Edilene, pois julga importante colocar essa questão dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário na dinâmica do ensino dos alunos. Convidou todos os vereadores e presentes para o “II 
Casamento Coletivo” que a Câmara estará realizando, amanhã (11/04), às 09horas. Com relação à 
participação da população, citado pelos nobres colegas, lembrou que quando iniciou a legislatura, a 
presença das pessoas realmente era maior, porém com o passar do tempo foi diminuindo. Sendo 
mais comum a participação em época de eleição, quando as pessoas ficam mais eufóricas e querem 
participar mais ou quando há algum projeto polêmico, em que nota-se a presença “maciça” na 
Câmara. Mas o convite para as reuniões da Câmara é sempre feito seis vezes por dia na rádio. Disse 
que gostaria de comentar que no ano passado foi votado e aprovado por unanimidade o projeto sobre 
a iluminação pública. Hoje já é perceptível essa melhoria, em todas as praças e pontes, pois já  deu 
uma revitalizada em toda a cidade. Várias ruas já  foram feitas e farão ainda mais. E segundo as 
informações que lhe foram passadas, a economia de energia elétrica em decorrência apenas da troca 
das lâmpadas que já foram efetuadas, nas praças e pontes, dará uma economia anual de 
aproximadamente R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Pode parecer pouco, mas durante quatro anos 
dará uma economia de quase R$106.00,00 (Cento e sei mil reais), e o investimento ficou em tomo 
de R$3.000,00 (três mil reais). Ressaltou que esse mérito da resolução do problema da iluminação 
pública se deve aos vereadores, que tem sua contribuição, mas em especial ao executivo e ao 
“Paulinho do Nauto”, que estudou, analisou, verificou os benefícios, “conhece cada lâmpada, cada 
potência, cada kW (quilowatts) que cada uma consome”. Explicou que já houve pelo governo 
federal o aumento do preço do kW da iluminação pública este ano em 32,22% (trinta e dois vírgula 
vinte e dois por cento), se não tivessem maturidade para reajustar a contribuição da iluminação 
pública, não seria possível terem as melhorias que estão tendo. Esclareceu que todo o valor da 
contribuição da iluminação pública, será exclusivamente destinado para a iluminação. A palavra 
continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os 
trabalhos às 20h25min (vinte horas e vinte e cinco minutos). Lavrei a presente Ata que virá 
assinada por mim Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José Baptista da 
Silva", aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2015.
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*̂ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 25 DE MARCO DO ANO DE 2015».

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 se 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 Remião. Dando 
continuidade, solicitou que se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 10 (dez) de 
março, passado próximo. Logo após, a Ata íbi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura dos Ofícios 
e do convite. Leu- se o Ofício n°. 045/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolado em 23 de 
março do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.969, 1.970, 1.971 
e 1.972/2015 e o Oficio da Emater - MG, datado e protocolado em 25 de março do presente ano, 
encaminhando o Relatório Anual de Atividades, referente aos trabalhos e resultados alcançados no 
ano de 2014, neste município. Destacando o papel da Câmara Municipal em captar as demandas e 
necessidades da população, bem como ressaltar que os resultados alcançados pela Emater em 
Ervália, só foram possíveis, graças ao empenho do poder público municipal. Executivo e 
Legislativo- Continuando, leu-se o convite da Secretaria de Assistência Social do município, 
convidando os vereadores para a “IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Ervália, sob o tema: Políticas e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes -  Fortalecendo os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente”; a realizar-se 
nos dias 25 e 26 de março, às IShoras, no cerimonial Fundo de Quintal. Posteriormente, 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 t f .  002/2015, “Autoriza a doação de 01 (um) 
bebedouro, para o hospital Jorge Caetano de Mattos; Projeto de Decreto Legislativo ri°. 03/2015, 
“Autoriza a doação de 02 (duas) cadeiras de madeira e 06 (seis) cadeiras estofadas à Prefeitura 
Municipal de Ervália e Projeto de Decreto Legislativo n®. 04/2015, “Autoriza a doação de 01 (um) 
CPU Samsung Trudirect Intel Pentium e 01 (um) teclado Bra View ao Presídio de Ervália. 
Projeto de Lei Municipal n°. 1.969/2015, “Altera a Lei Municipal n®. 1.097/2000, que Cria o 
Conselho Tutelar do Menor, Órgão Permanente, Autônomo, não Jurisdicional, Encarregado pela 
Sociedade de Zelar pelo Cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de 
Ervália e Contém Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n®. 1.970/2015, “Altera a Lei 
Municipal n® 1088/2000, que Dispõe Sobre a Implantação da Área de Proteção Ambiental no 
Município de Ervália e Contém Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal 1.971/2015, 
“Dispõe Sobre a Constituição do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA Contém 
Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n®. 1.972/2015,“Altera a Lei Municipal n®. 1700- 
A/2010 de 15 de Maio de 2010 e dá Outras Providências” . Em todos os projetos de leis havia 
justificativa. Continuando, foi concedido um breve recesso, para quejarg^rn^bros das respectivas
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comissões pudessem apreciar e emitir os seus pareceres na matéria em pauta. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos. Os Projetos de Decretos 
Legislativos números 02,03 04/2015, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres &voráveis 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 1.969, 1.970 e 
1.971/2015 foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça e 04 (quatro) pareceres fevoráveis dos membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças. O Projeto de Lei Municipal rf. 1.972/2015 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 fevoráveis dos 
membros da Comissão de Educação e Saúde, Em seguida o Senhor Presidente colocou os Projetos 
de Decretos Legislativos e 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, ninguém se pronunciou. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - sê  os trabalhos às 
20h35min (vinte horas e trinta 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 25 (dias) 
dias do mês de março do ano de 2015.
1 Secretário: Maurüio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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’ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, DO 
DIA 10 DE MARCO DO ANO DE 2015^\

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 Neto, Carlos Roberto Bento, 
Carlos Roberto Lopes de Faria, Helder Souza Mattos, Uso Justino dos Santos, José 
Gonçalves Dias Paes, Marcos Vale Monteiro, Maurílio de Souza Godinho, Robson 
Rodrigo de Freitas e Zulmar Diniz Pereira  ̂ Com 10 (dez) Vereadores presentes o Senhor 
Presidente declarou aberta a Reunião. Ausente a vereadora Jacqueline Said Rezende, Dando 
continuidade, solicitou que se 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 se efetuasse a 
leitura dos Ofícios e da Indicação, Leu- se o Oficio rf. 034/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e 
protocolizado em 06 de março do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais 
números 1.965, 1.966 e 1.967/2015 e o Ofício n°, 038/2015, também do Gabinete do Prefeito, 
datado em 09 e protocolado no dia 10/03 do ano presente ano, encaminhando o Projeto de Lei 
Municipal n®. 1.968/2015. Em seguida, leu-se a Indicação de autoria do edil Sr. Robson Rodrigo de 
Freitas, solicitando que fosse oficiado ao Chefe do Executivo deste Município, a sua indicação que 
vem “solicitar que seja oferecido aos alunos residentes na cidade de Ervália e que fazem curso em 
nível universitário e pré - vestibular nas cidades de Viçosa e Muriaé, auxílio transporte de R$200,00 
(duzentos reais) para cada aluno. E também realizar contrato com a instituição FAVIÇOSA”. 
Encaminhando em anexo o modelo de um Projeto de Lei, de um Convênio e uma lista com 
assinatura dos estudantes. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos 
Projetos de Leis em pauta. Projeto de Lei Municipal n®. 1.965/2015, “Altera a Lei Municipal n°. 
1.722/2010 e dá Outras Providências”; Projeto de Lei Municipal n°. 1.966/2015, “Institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Ervália/MG”; Projeto de Lei Municipal 1.967/2015, “Dispõe 
Sobre a Abertura de Crédito Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá Outras 
Providências”; Projeto de Lei Municipal n°. 1.968/2015, “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2015 e dá outras Providências”. Em todos os 
projetos havia justificativa. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura dos 
pareceres emitidos. Os Projetos de Leis Municipais números 1.965, 1.967 e 1.968/2015 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°. 1,966/2015 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 à Reunião. 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 v e r ^ o r  Sr. “Rodrigo Crispim”, que #pós
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cumprimentar e agradecer a presença de todos, disse que queria esclarecer sobre a Indicação de sua 
autoria, que se o prefeito acatar, irá beneficiar toda a população. Esclareceu que durante os dois anos 
que estuda na Univiçosa, assim como outros alunos de Ervália, veem que todas as prefeituras 
mandam levar seus alunos. Sempre ouviu falar de um convênio, mas pensava que este gerava um 
custo maior para as prefeituras. Até que resolveu procurar a direção da faculdade para se inteirar do 
assunto, e lhe foi informado que este convênio não gera nenhum custo a mais para as prefeituras, a 
única exigência é que a prefeitura libere o transporte escolar gratuito para os alunos. Em troca, para 
quem está começando o curso este ano, tem-se um desconto de 10 a 20% na mensalidade, 
dependendo do curso. A seu ver o custo benefício é muito bom para todos. Pediu o apoio de todos 
os vereadores nesta causa e do Presidente, para empenharem juntamente com o prefeito. Procurou se 
informar, e em nossa região possuem 14 (quatorze) cidades que possuem este convênio, ocasião em 
que citou o nome das cidades, enfatizando que grande parte delas são bem menores do que Ervália, e 
possuem este convênio. Deu o exemplo de um projeto da cidade de Visconde do Rio Branco, 
mostrando como é valorizada e apoiada a educação naquele município, mas o foco de sua indicação 
era outro, apenas “o convênio com a Univiçosa e o transporte gratuito esse auxílio transporte”, que a 
seu ver irá beneficiar a todos. Esclareceu que está à disposição para o que for necessário. “Será que 
nossa cidade é menos que São Miguel, menos que Canaã, cidades bem mais pequenas que a nossa 
e oferece transporte”. Novamente agradeceu o apoio de todos, e deseja que esta indicação saia do 
papel e aconteça na vida real. 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 10 (dfz)^dia^do raê^ de marco do ano de 2015.
1̂  Secretário: Maurílio de Souza Gi 
Presidente: Helder Souza Mattos

H
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’̂ ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO 
DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015".

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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, 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 se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 20 (vinte) 
de fevereiro, passado próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, 
sendo aprovada. Em continuidade, o Senhor Presidente solicitou que se efetuasse a leitura do Ofício. 
Leu- se o Ofício rf. 024/2015, do Gabinete do Prefeito, datado e protocolizado em 20 de fevereiro 
do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais números 1.963 e 1.964/2015. 
Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo, do Projeto de Resolução e dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Decreto 
Legislativo n̂ .̂ 01/2015, “Autoriza a Doação de 01 (uma) Impressora Multifuncional HP Offcejet 
4355 All-in-one, para o Hospital Jorge Caetano de Mattos"; Projeto de Resolução rf. 09/2015, 
“Dispõe sobre a disponibilização das imagens do sistema de vigilância eletrônica da Câmara 
Municipal de Ervália"; Projeto de Lei Municipal rf, 1.963/2015, “Dispõe Sobre a Criação do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá Outras 
Providências"; Projeto de Lei Municipal rf. 1.964/2015, “Dispõe Sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza -  ISSQN das Atividades de Registros Públicos, Cartorários e Notariais no 
Município de Ervália/MG". Em todos os projetos havia justificativa. Logo após, 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 se fizesse a 
leitura dos pareceres emitidos, O Projeto de Decreto Legislativo rf. 01/2015 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 Resolução 
rf. 09/2015 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. 1.963/2015 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. 1.964/2015 foi 
apreciado com 03 (quatro) 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 José Gonçalves respectivamente. Em seguida o Senhor Presidente colocou o Projeto de 
Decreto Legislativo, o Projeto de Resolução e os Projetos de Leis citados acima em discussão, não 
houve comentários e posterior votação, obtendo esses aprovação unânime. Com exceção do Projet
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de Lei Municipal rf, 1.964/2015, que obteve 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos 
contrários dos edis: Agostinho, Jacqueline, José Gonçalves, Robson Rodrigo e Zulmar. Havendo 
desempate favorável pelo voto de minerva do Senhor Presidente. Sendo portanto o mencionado 
projeto, aprovado com a maioria absoluta dos votos. Logo após, o Senhor Presidente colocou a 
palavra livre, quem se pronunciou foi o vereador Sr. Agostinho Cal, que após os cumprimentos 
formais, ressaltou que gostaria de justificar o fato de terem votado contra o projeto, pois não eram 
contra a redução do ISSQN para os cartórios, porém achavam justo que a redução fosse igual para 
todos os outros segmentos, pois o imposto é sobre os serviços de qualquer natureza, por isso 
votaram contra. 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 T. Secretário e, ainda, pelo Senhor Presidente. Sala das Sessões "José 
Baptistada Silva", aos 25 (vinte e cinco) dias djD m ê s ^  fevereiro do ano de 2015.

1** Secretário: Maurilio de Souza Go 
Presidente: Helder Souza Mattos
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^̂ATA DA REUNIÃO EXTRAQRDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA, DO
DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30min. (dezenove 
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 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, Maurüio 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 10 (dez) de fevereiro, 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 realizada no dia 12 (doze) de fevereiro do presente ano. Em continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou a dispensa da leitura do Processo n°. 887.458, do exercício financeiro de 2012 e 
do Processo n°. 835.622 (em apenso 857.778) do exercício financeiro de 2009, ambos emanados do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em seguida, foi solicitado pelo Senhor Presidente, 
que fosse efetuada a leitura dos Projetos de Resoluções Legislativas números 05, 06,07 e 08/2015. 
Projeto de Resolução Legislativa n^ 05/2015, “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 2012, PROCESSO N". 887.458”; Projeto de 
Resolução Legislativa n^ 06/2015, "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 2012, PROCESSO N^. 887.458"; Projeto de Resolução Legislativa n°. 
07/2015, “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 2009, PROCESSO N®. 835.622 (em apenso 857.778)” e o Projeto de Resolução 
Legislativa n°. 08/2015, "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 2009, PROCESSO N®. 835.622 (em apenso 857.778). Após a leitura dos Projetos de Resoluções, 
o Senhor Presidente esclareceu aos nobres vereadores, que em Reunião da Comissão Permanente de 
Orçamento e Finanças, os Projetos de Resoluções Legislativas n*̂ 05/2015 e n°. 07/2015, venceram 
pelos pareceres favoráveis, esclarecendo que eles tiveram conhecimento dos quatro Projetos, mas 
apenas os Projetos de Resoluções Legislativas n®. 05/2015 e rf. 07/2015, seriam levados à discussão 
e votação de plenário. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos 
pareceres emitidos nos Projetos de Resoluções em pauta. Os Projetos de Resoluções Legislativas n®. 
05 e 07/2015, foram apreciados com 04 (quatro) pareceres favoráveis dos membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças. Em continuidade, os Projetos de Resoluções Legislativas descritos acima, 
foram colocados em discussão, não havendo comentários. Dando prosseguimento, deu-se início à
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primeira votação em Escrutínio Secreto, referente ao Projeto de Resolução n°.05/2015. Meste 
momento, o Senhor Presidente convidou como escrutinadores, o Sr, Carlos Roberto Lopes de Faria e 
o Sr. Robson Rodrigo de Freitas, para também conferirem as cédulas e rubricá-las juntamente com o 
Senhor Presidente e o 1 ® Secretário. Mostrou para os vereadores a uma 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 entregue a cédula, que após dirigir ao local de votação, depositava-a na 
uma. 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 10 (dez) votos 
favoráveis e 01 (um) voto contrário, ou seja, pela Aprovação das Contas do Prefeito, Referente 
ao Exercício de 2012. 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 Aprovação das Contas, apresentadas pelo Executivo Municipal, Referente 
ao Exercício Financeiro de 2012. Continuando, deu-se início a segunda votação em Escrutínio 
Secreto, referente ao Projeto de Resolução rf, 07/2015. Neste momento, o Senhor Presidente 
convidou como escrutinadores, o Sr. liso Justino dos Santos e o Sr, Zulmar Diniz Pereira, para 
também conferirem as cédulas e rubricá-las juntamente com o Senhor Presidente e o T  Secretário. 
Mostrou para os vereadores a uma onde seriam depositadas as cédulas, e o seu interior, onde 
também 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). Indagou aos 
nobres colegas, se queriam ver o modelo da cédula, o que foi dispensado por todos. Em 
continuidade, iniciou-se o processo de votação em escrutínio secreto, repetindo o mesmo 
procedimento acima citado. 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 10 (dez) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, ou seja, pela Aprovação das Contas 
do Prefeito, Referente ao Exercício de 2009. 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 Aprovação das Contas, apresentadas pelo Executivo 
Municipal, Referente ao Exercício Financeiro de 2009. Em seguida o Senhor Presidente colocou 
a palavra livre, ninguém 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 20 dias do 
mês de fevereiro do ano de 2015.

1** Secretário: Maurílio de Souza G- 
Presidente: Helder Souza Mattos
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"ATA DA REUNIÃO QRDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA. DO 
DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015".

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 Qá\s>: 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 continuidade, solicitou 
que se efetuasse a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 11 (onze) de dezembro, passado 
próximo. Logo após, a Ata foi colocada em discussão, não houve comentários, sendo aprovada. Em 
seguida, o Senhor Presidente passou a palavra para o Sr. Luiz Paulo Guimarães, que explanou 
sobre a “Campanha pelas águas e contra o mineroduto da FERROUS”. De início cumprimentou os 
presentes, agradecendo ao Senhor Presidente pela oportunidade e iniciou com uma apresentação de 
slides, sobre a empresa FERROUS e sua pretensão, o caminho que o minério duto irá percorrer, de 
Congonhas - MG, até Presidente Kennedy- ES, e os efeitos danosos que causará ao meio ambiente, 
especialmente em relação às nascentes de água, rios, córregos, cachoeiras e mananciais. Além do 
impacto ambiental, foi mostrado a quantidade enorme de água necessária para transportar o 
mineroduto. Além dos prejuízos sociais as inúmeras famílias que serão desapropriadas, de onde 
passaram uma vida inteira. O Senhor Presidente deu a oportunidade para que as pessoas presentes 
pudessem manifestar sua opinião a respeito desta questão. Sendo que a opinião dos manifestantes foi 
unânime, contra o mineroduto da FERROUS. Também falaram da forma como as famílias são 
indenizadas para saírem de suas terras, alegando que não há muita negociação, a pessoa aceita o que 
querem pagar ou vai para a justiça. Alguns vereadores também se pronunciaram, dentre eles a Sra. 
Jacqueline, o edil “Guto”, “Rodrigo Crispim” e “Betinho do Bloco”, em que todos são a favor da 
água, da vida, de um progresso que não destrua o meio ambiente, mas este é um assunto que deve 
ser bem analisado. O Sr. Luiz Paulo, mencionou que com relação às negociações, não existe um 
valor definido, este varia muito de acordo com o grau de instrução do dono da propriedade. Pois tem 
conhecimento de alguns proprietários que possuem baixa escolaridade e foram indenizados com 
valores baixos, e em contrapartida médicos, professores universitários, receberam valores bem mais 
altos. Depois de toda exposição e discussão acerca do assunto, o Senhor Presidente, explanou 
dizendo que considera muito relevante o que foi exposto na Reunião, que a Mesa Diretora valoriza e 
gosta de trazer esse tipo de debate para esta Casa. No entanto é a favor do progresso, mas não um 
progresso a qualquer preço. Tomou conhecimento nesta reunião de fatos que até então desconhecia. 
Mas julga necessário, que as decisões sejam tomadas com cautelas, sempre ouvindo os dois lados, 
afim de que se encontre uma solução para o problema. Com relação à questão ambiental, que 
também considera de extrema importância, existem órgãos como o IBAMA, lEF, capacitados para 
cuidarem da questão. Enviará o áudio desta Reunião para a empresa FERROUS, para dar a empresa 
0 direito do contraditório e da defesa. E indicou os vereadores Robson Rodrigo e Carlos Bento, que 
estão bem por dentro do assunto, para representarem esta edilidade, frente à questão, colocando-se à
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leitura do Ofício e da Indicação. Leu- se o Ofício n°. 08/2015, do Gabinete do prefeito, datado e 
protocolizado em 06 de fevereiro do ano em curso, encaminhando os Projetos de Leis Municipais 
números L961 e 1.962/2015. E a Indicação, de autoria do edil Sr. Robson Rodrigo, solicitando ao 
Chefe do Executivo Municipal, a colocação de uma caçamba para recolher o lixo, da região do 
Turvãozinho, com sua devida justificativa. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou que se 
fizesse a leitura dos Projetos de Resoluções e dos Projetos de Leis em pauta. Projeto de Resolução 
n°. 01/2015, “Concede reajuste de vencimento aos servidores da Câmara Municipal”; Projeto de 
Resolução rf. 02/2015, “Fixa a jornada de trabalho do cargo de Assessor Contábil”; Projeto de 
Resolução n°. 03/2015, “Altera os Anexos 1 e II da Resolução n^ 025/2012 e dá outras 
providências”; Projeto de Resolução n°. 004/2015, “Reajusta os valores dos subsídios dos 
vereadores”. Projeto de Lei Municipal n°. 1.961/2015, “Dispõe Sobre a Função Pública no Âmbito 
do Município de Ervália para Atender ao Programa de Saúde da Família e dá Outras Providências”; 
Projeto de Lei Municipal n°. 1.962/2015, “Reajusta Remuneração dos Membros do Conselho 
Tutelar de Ervália”. Em todos os projetos havia justificativa. Continuando o Senhor Presidente 
solicitou que se fizesse a leitura dos pareceres emitidos nos Projetos de Resoluções e nos Projetos de 
Leis em pauta. Os Projetos de Resoluções números 01, 02, 03 e 04/2015, 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 rf. 1.961/2015 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 Senhor Presidente colocou os Projetos de Resoluções e 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 
vereador “Rodrigo Crispim”, que disse que gostaria de reforçar o seu pedido em relação à colocação 
da caçamba para recolher o lixo da comunidade do Turvãozinho. E perguntou sobre a contratação 
que está sendo feita pela prefeitura, se era uma contratação de emergência. O Senhor Presidente lhe 
esclareceu, que foi realizada uma reunião com a Promotora, em que foram estabelecidos os critérios 
para a contratação. E segundo informações que lhe foram passadas pela Secretária de Educação, 
serão adotados os critérios mais justos, como tempo de serviço no município, qualificação 
profissional, dentre outros. Sendo todos cargos da educação. Posteriormente o Sr. Robson Rodrigo, 
solicitou uma cópia do Estatuto dos Servidores. Em seguida, a palavra foi concedida para o vereador 
“Guto”, que após os cumprimentos formais, disse que queria deixar seu protesto e indignação em 
relação à exoneração dos funcionários, ver a questão como um ato irresponsável, “pois prejudica a 
pessoa que foi demitida, a família da pessoa e o município”. Afirmando que isto vem desde a 
campanha política, e o povo quer apenas trabalhar, e está trazendo um grande transtorno para o 
município. Disse ainda que, gostaria de fazer uma comparação entre os nomeados e contratados de 
2013 para cá com os exonerados. “Sou a favor do povo e do desenvolvimento de Ervália”. O Senhor 
Presidente disse que em relação à exoneração, de fato ocorreu, pois há dois anos a comissão da 
prefeitura vem desenvolvendo o trabalho e ao final o prefeito “Nautinho” deu o parecer de que 
realmente houve fraude explícita. Se tem que mandar embora ou não, é outra questão. Mas no 
concurso de 2011, a própria empresa Magnus, em seu direito de defesa, escreveu que “a máquina 
que corrigiu os cartões estava bichada”. Concluindo que se houve fraude, tem que cancelar o 
concurso, se cancelou, tem que exonerar, E a prefeitura assinou um TAC, que independente de se

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



CAMARA MUMCIPAL DE ERVALL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (MF) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 / 0 0 0 1 -6 8

fmal do ano passado, que a pedido, ele retirou da pauta, mas terá que ser colocado. Inclusive teve 
notícia de alguns servidores que foram exonerados e entraram com pedido para voltarem aos cargos 
que pertenciam antes, e a Juíza negou. Deve-se analisar, e fazer um concurso sério, “se não for sério, 
que cancele, mas cancele de imediato para não ficar essa novela”, como o concurso de 2011 e 2005. 
Pois causa constrangimento para quem está nesta situação e é injusto. Disse para o colega que 
sinceramente, acha que sua indignação “deve ser com quem fraudou o concurso”, não com quem 
está aplicando a justiça, que no caso é a Juíza. Neste instante a vereadora Jacqueline pediu a palavra 
disse que fica triste ao ver alunos nossos, filhos de Ervália, irem estudar em Coimbra, saindo todos 
os dias vans e ônibus, “porque a educação de Ervália, virou um estrago”, sendo que Coimbra está de 
parabéns, uma vez que Ervália está dependendo de Coimbra, porque a educação aqui acabou com 
essa “loucura”. Com relação ao que o Senhor Presidente falou, a Juíza indeferiu o pedido, porque 
disse que não entendeu “porque estava meio borrado”, no site do município onde a pessoa disse que 
não foi comunicada e realmente não foi, porque tem como provar. Então a juíza deu dez dias para a 
prefeitura manifestar se a pessoa foi realmente ou não comunicada. Cabendo ainda o direito da 
funcionária voltar. Com relação aos demais funcionários acredita que dentro de uns vinte a vinte e 
cinco dias é que saberão, então vamos aguardar. Com a palavra novamente o vereador “Guto”, disse 
que tem certeza que os funcionários que foram exonerados não fraudaram nada, por isso acredita 
que não há condenação que os demita. E do seu ponto de vista não existe fraude. Com a palavra 
novamente, o vereador “Rodrigo Crispim”, mencionou que fazia das palavras da colega Jacqueline e 
do “Guto”, as suas palavras. Mas que considera que na área da saúde e da educação, se for 
necessário, deve sim contratar, até que se decida a questão no judiciário. Mas considera uma 
irresponsabilidade fazer concurso público para os cargos que ainda estão na justiça, antes do trânsito 
em julgado, e votarem sobre um concurso público para o preenchimento desses cargos. E se lá na 
frente no TJ em Belo Horizonte ou no STF em Brasília, sentenciam para esse pessoal voltar, como 
fica a situação do município? É uma situação para todos pensarem, para não piorar ainda mais a 
situação município. O Senhor Presidente disse, que essa questão mencionada pelo colega é 
importante, mas que hoje no país, se for esperar um trânsito em julgado, levará uma década. A ideia 
que lhe veio, seria ao invés do concurso, fazer um quadro de reserva, quem passar estaria no quadro 
de reserva, caso a justiça mande voltar, estaria assegurado o direito. Pois o município não estará 
acima da ordem judicial. Em continuidade, o Senhor Presidente convocou todos os vereadores para 
uma Reunião Extraordinária, dia 20 de fevereiro de 2015, às 19:00 horas, para apreciar e julgar o 
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre as contas desse 
município, referente ao Processo: 835.622, do exercício financeiro de 2009, e Processo 887.458, do 
exercício de 2012. A palavra continuou livre, ninguém mais se pronunciou. Sem haver nada mais a 
tratar, encerrou - se os trabalhos às 21h20min (vinte e uma horas e vinte 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 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

1** Secretário: Maurílio de Souza 
Presidente: Helder Souza Mattos
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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL. PARA ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA PARA O

BIÊNIO 2015/2016.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 19:00 h 
(dezenove horas), na "Sala das Sessões José Baptista da Silva", em conformidade com o 
artigo 23, parágrafo único, art. 28, inciso III e art. 35, inciso I da Lei Orgânica Municipal, sob 
a Presidência do Sr. Helder Souza Mattos, que solicitou fosse feita 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 , 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, convocada especialmente com o propósito de eleger a 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ervália, para o Biênio 2015/2016. Em conformidade 
com o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 9°, inciso III, designou os edis Sr. Marcos 
Vale Monteiro e Sr. Maurílio de Souza Godinho, como Secretários, a comporem a Mesa 
juntamente com o Senhor Presidente. Dando continuidade, o Senhor Presidente anunciou 
estar de posse da relação de 01 (uma) chapa denominada n°. 001, que se candidataram, à 
Eleição para a Mesa Diretora da Câmara, para o Biênio 2015/2016, verificando que o registro 
da referida chapa, foi efetivado no prazo regimental, conforme determina o Regimento 
Interno em seu art. 9°, inciso I. Em seguida, solicitou que fosse feita a leitura da Chapa 
apresentada, bem como o nome dos componentes e cargos a que se candidataram, sendo a 
Chapa denominada n" 001, composta dos seguintes Vereadores: Presidente: Helder Souza 
Mattos, 1® Vice -  Presidente: Marcos Vale Monteiro, 2® Vice - Presidente: Ilso Justino 
dos Santos, V  Secretário: Maurílio de Souza Godinho, 2® Secretário: Carlos Roberto 
Bento. Dando prosseguimento, mostrou as cédulas impressas, confeccionadas em número de
II (onze), contendo a opção de vota favorável e contrário à chapa número 001 (um). Neste 
momento em atendimento aos preceitos legais, contidos no Regimento Interno, em seu art. 9°, 
inciso IV, solicitou aos Secretários que verificassem e rubricassem as cédulas, juntamente 
com Senhor Presidente, contendo o número da chapa, nome dos integrantes e os cargos a que 
concorriam. Continuando, em conformidade com o Regimento Interno, em seu art. 9®, incisos
III e VIII, convidou o edil Sr. Carlos Roberto Bento como escrutinador, para verificar a uma 
onde seriam depositados os votos, e mostrar o interior da mesma para os Vereadores e demais 
presentes, evidenciando que a mesma estava vazia e posteriormente colocá-la em local 
visível, onde seria depositada a cédula, após a votação em escrutínio secreto. Em seguida foi 
dado início ao processo de votação, onde foram chamados nominalmente, um a um dos 
Vereadores presentes, ocasião em que apanhavam a cédula, e dirigiam-se a uma sala secreta, 
onde marcavam com um “X”, a favor ou contrário, e posteriormente depositavam na uma. 
Procedimento este, observado por todos. Terminada a votação, o escmtinador verificou se 
todas as cédulas estavam devidamente rubricadas pelos Secretários, no que verificou que 
estavam todas corretas, contou - se os votos da urna, e foi encontrado o número de 11 (onze),
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correspondente ao número de Vereadores presentes, passando então a apuração dos votos, 
sendo estes anotados por um secretário. Ao final da apuração foi anunciado o resultado, onde 
a chapa n° 001, apresentou 11 (onze) votos favoráveis e 0 (zero) votos contrário, sendo, 
portanto, eleita por unanimidade os votos a chapa única. Em conformidade com o Regimento 
Interno, em seu art.9®, inciso XVI, o Exmo. Presidente proclamou o resultado ollcial da 
eleição e declarou eleitos e empossados a partir de 01 de janeiro de 2015, os componentes 
da chapa n”001 para o biênio 2015/2016, também atendendo os dispositivos regimentais 
em seu art. 10, o l"* Vice-Presidente proclamou eleito e empossado a partir de 01 de 
janeiro de 2015, o Presidente componente da chapa 001 assim composta: Presidente:
Helder Souza Mattos, V  Vice -  Presidente: Marcos Vale M onteiro, 2® Vice - Presidente:
Ilso Justino dos Santos, l"" Secretário: Maurílio de Souza Godinho, 2® Secretário: Carlos 
Roberto Bento. O processo de eleição e o respectivo resultado restou sem impugnação por 
parte dos Vereadores. Logo após, convidou a Mesa Diretora a assumir o seu lugar. Em 
seguida, colocou a palavra livre, quem se pronunciou, primeiramente, foi o Sr. Presidente, que 
agradeceu a confiança depositada e renovou o compromisso de fazer um trabalho de forma 
democrática e transparente, procurando conciliar os propósitos de todos os vereadores em prol 
da comunidade. O Vereador Carlos Roberto Lopes de Faria desejou feliz natal e ano 2015 e 
parabenizou a Mesa pela reeleição. Sem haver nada mais a tratar, encerrou - se os trabalhos 
às 20h (vinte horas). Esta ata foi lida, publicada e aprovada na mesma sessão. "Sala das 
Sessões José Baptista da Silva" aos 19 dias d^m ês de dezembro do ano de 2014.

Presidente: Helder Souza Mattos
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