Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas, realizada às dezenove
horas e trinta minutos do dia sete de Fevereiro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara,
sob a Presidência do Vereador Cléssio José Fernandes. Dando início à Sessão, o Presidente
convidou os senhores vereadores para que tomem seus lugares no Plenário, e em seguida
convidou o Vereador Josival Moreira Simões para fazer uma reflexão bíblica, que se encontra em
Salmo Número 23. Em seguida, o Presidente convidou o Vereador Primeiro - Secretário, Josival
Moreira Simões, para fazer a chamada dos Vereadores presentes para verificação de quorum,
constatando a presença dos seguintes Vereadores: Cléssio José Fernandes, Josival Moreira
Simões, Ageu Ferreira Soares, Agrimaldo Geraldo Cimini, Gilson Luiz de Souza, José Carlos da
Silva, José Martins Neto, José Rocha de Souza e Priscila Maria de Oliveira. Havendo quorum
regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão, convidando as autoridades presentes:
Ilustríssimo Sr. André Arlindo Ferreira da Cruz, Assessor Jurídico desta casa, Ilustríssima Srtª.
Loureny de Souza Teixeira, Assessora Parlamentar desta casa, Ilustríssimo Senhor José
Gumercindo da Silva, Representante do Juizado de Menores da Comarca de Caratinga,
Ilustríssimo Senhor Márcio Inácio de Sá, Excelentíssimo Senhor Ronaldo Pereira, secretário de
Educação, Excelentíssimo Senhor Fábio secretário de Obras, Excelentíssimo senhor Ronaldo
Cimini, secretário de Sáude e Ilustríssimo José Maria Dionísio para tomarem assento junto à
Mesa Diretora. Na seqüência, foi aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma
vez que se encontra disponibilizada no sítio da Câmara Municipal, de acordo com o que
estabelece o artigo primeiro da Resolução número cento e oitenta e oito, de dezessete de agosto
de dois mil e dez, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou que o vereador
Primeiro – Secretário fizesse a leitura do Expediente e da matéria constante e Ordem do Dia, a
saber: 1°) Projeto de Lei número um do ano de dois mil e dezessete para Registro e Tramitação,
cuja ementa: Fixa os novos valores dos vencimentos básicos dos cargos de Professor e Auxiliar
de Educação e dá outras providências de autoria do Executivo. 2º) Projeto de Lei número dois do
ano de dois mil e dezessete para Registro e Tramitação, cuja ementa: Altera o anexo ll da Lei nº
384, de 1º de janeiro de 2012, e dá outras providencias de autoria do Executivo. 3º) Proposta de
Formação das Comissões. 4º) Pedido de providência número um do ano de dois mil e dezessete,
que seja providenciada carta de pontos para todos os funcionários do Executivo e que não haja
desvio de função dos mesmos de autoria do Vereador Josival Moreira Simões. Pedido de
providência número dois do ano de dois mil e dezessete, que seja providenciado um alambrado
para colocar na Escola Municipal Oscar Garcia de Oliveira, pois o mesmo se encontra quebrado
de autoria do Vereador José Martins Neto. Pedido de providência número três do ano de dois mil
e dezessete, que seja providenciado uma lixeira para colocar no Córrego do Tabuleiro 1, próximo
ao PSF de autoria do Vereador José Martins Neto. Em seguida o Presidente declarou encerrado
o Pequeno Expediente e solicitou ao Plenário a suspensão do intervalo de cinco minutos.
Obtendo o consentimento de todos, deu início ao Grande Expediente. Logo após concedeu a
palavra aos Vereadores para uso da Tribuna, em seguida concedeu a palavra ao vereador José
Carlos da Silva que cumprimentou a todos. Em suas palavras ressaltou sobre ser o vereador que
ficou como suplente e de seu compromisso para com o povo deste Município, afirmando que fará
jus os votos que recebeu. Convidou á todos presentes para estar sempre ás reuniões,
parabenizando aos mesmos, disse que é muito bom ver a participação do povo nesta Casa
Legislativa. Agradeceu a todos e se despediu. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador
José Martins Neto que cumprimentou primeiro a mesa e em seguida as autoridades convidadas a
compor a mesa e deu boas vindas a todos os presentes. Em suas palavras ressaltou sobre a
importância do vereador acompanhar os trabalhos realizados no Município. Falou sobre seus
pedidos de Providencia, explicando o motivo pelo qual veio á fazer o mesmo. Pediu em caráter
de Urgência ao Executivo. Agradeceu a todos e se despediu. Logo após o presidente concedeu a
palavra ao contador do Executivo o senhor Sandro Corrêa Rocha que cumprimentou a todos e
veio a explicar a situação contábil do Executivo e o motivo pelo qual teve que mandar os
funcionários contratados embora, tendo, portanto que cortar vários gastos na folha de
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pagamento. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Agrimaldo Geraldo Cimini
que cumprimentou a todos em suas palavras parabenizou aos funcionários do setor de obras do
Executivo que está mantendo a limpeza do nosso Município. Ressaltou sobre a situação de
nosso Município deste de outubro de 2016 com relação á incerteza de quem irá assumir a
Prefeitura, e citou á situação dos funcionários contratados terem que ser mandados embora.
Ressaltou também sobre a situação do Presidente Ademilson Lucas Fernandes que teve que
assumir como Prefeito Interino e por não saber a situação á qual se encontrava a prefeitura, hoje
está tendo dificuldades pela qual tem retratar, o mesmo que tinha tudo para fazer uma excelente
administração, sente de perto o transtorno de ver a situação do Município. Agradeceu a todos e
se despediu. Em seguida o presidente concedeu a palavra ao presidente do sindicato o senhor
José Maria Dionísio, o mesmo leu uma carta ao presidente desta Casa Legislativa reivindicando
melhoria na situação da carga horária dos funcionários da área de saúde. O presidente concedeu
a palavra ao Vereador Josival Moreira Simões que cumprimentou a todos em suas palavras
ressaltou sobre a situação que se encontra o nosso Município, e a tristeza do povo. Ressalto
sobre a trajetória de seu mandato, afirmando que em pouco tempo, construiu a sede da Câmara,
ajudou na construção do banheiro público e que agora irá ajudar a fazer a capela velório.
Ressaltou que esteve com prefeito Ademilson Lucas Fernandes e em conversa, o mesmo
explicou a situação á qual se encontra a prefeitura e que fará o possível para ajudar nosso
Município. Disse sobre o funcionamento do restaurante popular durante cinco dias na semana e o
novo funcionamento do laboratório. Elogiou o secretário de saúde Ronaldo Cimini pelo trabalho e
falou da recontratação dos médicos. Ressaltou sobre seu pedido ao Executivo, requerendo
informações de todas as licitações realizadas pela prefeitura. Ao explicar a situação financeira e
democrática da prefeitura, o Vereador Josival Moreira Simões propôs em parceria com os demais
Vereadores de abrir mão do salário desta Casa Legislativo em pelo menos num período de seis
meses, para ajudar ao Executivo. O Vereador Agrimaldo Geraldo Cimini pediu a palavra e sugeriu
que abrisse mão de todo mandato. Retornando a palavra ao Vereador Josival Moreira Simões
que explicou os motivos pelo qual citou, agradeceu a todos e se despediu. Novamente o
Vereador José Carlos da Silva pediu permissão da palavra, para falar sobre a escolha de um líder
de governo represente desta Casa Legislativa ao Executivo. Disse ainda sobre a chegada de um
ônibus novo para nosso Município. Agradeceu e se despediu. O presidente Cléssio José
Fernandes tomou a palavra e justificou seus motivos pelo qual não renunciaria seu salário.
Afirmando que se assim procedesse seria viável abrir mão renunciando seu mandato e perguntou
se todos assinariam um compromisso. Em seguida o Presidente colocou em votação os nomes
sugeridos para fazer parte da formação das comissões. Para Comissão de Constituição, Justiça,
Finanças, Tomadas de Contas e Redação Final, como Presidente: Vereador José Martins Neto,
para Relator: Vereador Agrimaldo Geraldo Cimini, para Secretário: Vereador José Rocha de
Souza. Para fazer parte da formação da Comissão de Políticas Públicas e Legislação
Participativas, Presidente: Vereador José Carlos da Silva, Relator: Vereador Gilson Luiz de
Souza, Secretário: Vereadora Priscila Maria de Oliveira os quais foram aprovados por
unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou em votação as seguintes proposições: Pedido
de providência número um do ano de dois mil e dezessete, que seja providenciada carta de
pontos para todos os funcionários do Executivo e que não haja desvio de função dos mesmos de
autoria do Vereador Josival Moreira Simões. Pedido de providência número dois do ano de dois
mil e dezessete, que seja providenciado um alambrado para colocar na Escola Municipal Oscar
Garcia de Oliveira, pois o mesmo se encontra quebrado de autoria do Vereador José Martins
Neto. Pedido de providência número três do ano de dois mil e dezessete, que seja providenciado
uma lixeira para colocar no Córrego do Tabuleiro 1, próximo ao PSF de autoria do Vereador José
Martins Neto os quais foram aprovados por unanimidade. Após o Presidente solicitou ao primeiro
– secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei número um do ano de dois mil e dezessete,
cuja ementa: Fixa os novos valores dos vencimentos básicos dos cargos de Professor e Auxiliar
de Educação e dá outras providências de autoria do Executivo e o Projeto de Lei número dois do
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ano de dois mil e dezessete, cuja ementa: Altera o anexo ll da Lei nº 384, de 1º de janeiro de
2012, e dá outras providencias de autoria do Executivo. Os quais serão encaminhados à
Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Tomada de Contas e Redação Final para análise e
emissão de parecer dentro do prazo Regimental. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando para participarem sempre
das reuniões. Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas, 07 de Fevereiro de 2017.
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