“ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019”

Ao primeiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e Dezenove ás
(17:30), dezessete horas e trinta minutos na sala da sessões da
Câmara Municipal de Nova Resende, realizou-se a quinta - Sessão
Ordinária da Câmara Municipal com a presença dos seguintes
vereadores: Roberto Gabriel Barbosa (Presidente); Alex de Godoi
Saborito (Vice-Presidente); João Lourenço da Silva (Secretário);
Geraldo Donizete Boa Sorte; Lucimar Alves Madeira; José Pedro
Da Silva, José Rovilson de Oliveira, Célio Ruela da Silva, Cleide
Imaculada de Oliveira Coelho. Após a verificação do “QUORUM
LEGAL), e de acordo com o “R.I”, o sr. Presidente abriu a sessão
dizendo: “Havendo número legal de vereadores declaro aberta a
sessão em nome do Povo de Nova Resende e Dá Democracia”. O
Presidente convidou os vereadores para que juntos rezarem a
oração do Pai Nosso para que todos os nossos projetos sejam
abençoados e colocados nas mãos de Deus. Em seguida o
Presidente solicitou a leitura da Ata da 4ª sessão ordinária,
realizada no dia 25 de Março de 2019, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em seguida o Presidente Robertinho Passou para o
Grande Expediente comentário dos Senhores Vereadores de
Interesse Público. No ensejo o vereador LUCIMAR ALVES
MADEIRA, cumprimentou a Mesa Diretora os colegas vereadores e
munícipes presentes á sessão e aproveitou para comentar sobre
reunião realizada no Bairro Serra de Cima com a Presença do
Prefeito José Roberto o Secretário de Educação Guilherme,
secretário de obras Hélio e também os vereadores Geraldo,
Robertinho, o qual explanou sobre o plano de trabalho mostrando a
transparência em sua administração, pois essa semana será
realizada a reunião no Bairro Rio claro também para esclarecer
para os moradores como está a real situação da Prefeitura como
está sendo administrada isso mostra a boa intenção do Prefeito
com toda comunidade. E também aproveitou para parabenizar a
nova Diretoria da Associação do Bairro Divisa que Deus abençoe o
trabalho onde todos são para fins beneficentes e também
empenhados nos projetos esportivos e sociais. No ensejo o

vereador JOSÉ ROVILSON DE OLIVEIRA, cumprimentou a todos e
fez uso da palavra para esclarecer que os serviços de reparo e
cascalhamentos das estradas rurais estão tendo início que devido o
período de chuva não foi possível manter, mas agora tudo vai
caminhar. E também as obras do asfaltamento das Ruas em volta
da Praça Santa Rita também está continuando e logo será
finalizada. E agradeceu todos os servidores que estão empenhados
nos serviços mesmo quando a chuva estava bastante, mas temos
que agradecer pela chuva que Deus nos Dá é a natureza pura e
bela. Em seguida o vereador ALEX DE GODOI SABORITO,
cumprimentou a todos e aproveitou para comentar sobre as obras
da Reforma da Praça Santa Rita e do asfalto em volta da Praça,
vale ressaltar que era um sonho de nosso então Prefeito Celson
José de Oliveira que foi morar junto de Deus a um ano, sendo uma
perca muito grande amigo companheiro que perdemos. E quanto ao
asfalto da Praça Santa Rita foi Dr. Sebastião Marques dos Santos
que era Assessor Jurídico da Prefeitura e conseguiu a emenda
parlamentar deste recurso para essa obra, que na época o
Secretário de Governo Chiquinho, destinou ao nosso município
através do empenho do Dr. Sebastião Marques, o qual agradeceu
pelo empenho, onde vai ficar muito bom e o Povo de Nova Resende
merece tudo de melhor. Na sequencia o Presidente PASSOU
PARA ORDEM DO DIA e solicitou a leitura do P.L. 009/2019 “
MODIFICA E ACRESCENTA ARTIGOS NA LEI MUNICIPAL Nº
1.649/2013, QUE REGULAMENTA O COMERCIO AMBULANTE
NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE NOVA RSEENDE E
DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O qual dispõe dos pareceres
favoráveis das comissões permanentes de Legislação, Justiça e
Redação Final, Finanças e Orçamento e parecer favorável do
assessor jurídico. Em seguida o Presidente colocou em 1ª
discussão o P.L.009/2019. Tendo o vereador LUCIMAR comentado
ser favorável ao projeto onde vai regulamentar o comercio
ambulante na cidade, sendo muito bom. Em seguida o Presidente
colocou em 1ª votação o P.L. 009/2019, o qual foi aprovado por
unanimidade. Na sequencia o Presidente solicitou a leitura do P.L.
013/2019 “ DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUMENTO
GERAL NOS VENCIMENTOS- BASE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O qual dispõe dos pareceres favoráveis das

comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final,
Finanças e Orçamento e parecer favorável do assessor jurídico.
Em seguida o Presidente colocou em 1ª discussão o P.L.013/2019.
Tendo o vereador Lucimar manifestado favorável ao projeto uma
vez que vai beneficiar os servidores onde o mesmo havia reunido
com o Prefeito, Presidente do Sindicato para discutir sobre aumento
aos servidores um ano atrás, onde sempre foi debatido a
possibilidade dentro dos limites. Pois 4% não é a porcentagem
reivindicada onde queríamos 7 a 10, mas o que foi possível no
momento foi este valor. Onde o Prefeito José Roberto está tendo
boa intenção de conceder o aumento, fez uma reunião com todos
os vereadores e expôs a real situação que a Prefeitura tem uma
dívida de treze milhões de ex Prefeitos, e com isso fica
impossibilitado de conceder aumento maior, uma vez que os
servidores merecem. Onde a administração está tendo boa intenção
trabalhando com tudo bem seguro e com transparência e diálogo
também. Pois todos os setores da Prefeitura sabemos que está com
seus vencimentos defasados, precisando regularizar, mas no
momento não vai ser possível diante que o prefeito passou para
todos os vereadores. Tendo o vereador Alex de Godoi Saborito
também comentado sobre o projeto onde fez um levantamento que
no mandato do Ex: Prefeito Ronei foi concedido o reajuste no valor
de 6,8%, e no mandato do Ex: Prefeito Celson foi concedido o valor
de 7% sete por cento e agora conceder 4%, pois que todos os
Prefeito analisassem para que os reajuste fossem anuais mesmo
sendo pouco para que os vencimentos dos servidores não ficassem
defasados. Tendo o vereador João Lourenço , também comentado
sobre o projeto uma vez que também já havia conversado com o
Prefeito José Roberto sobre o reajuste nos vencimentos dos
servidores que está defasado há muito tempo, o qual estava
analisando para conceder o aumento para não ultrapassar o limite
da folha de pagamento. Pois todos os setores da administração
pública merecem o aumento e merece ser respeitada uma vez que
toda população depende dos mesmos. Em seguida o Presidente
colocou em 1ª votação o Projeto de lei 013/2019. O qual foi
aprovado por unanimidade. Em seguida o vereador Alex Saborito
e Vice-Presidente da Mesa, fez requerimento verbal para o
Presidente para que consultasse o Plenário se estão de acordo em

realizar a segunda votação dos projetos aprovados em primeira
votação. Tendo o Presidente consultado o Plenário e os mesmo
acatados. Em seguida o Presidente colocou em segunda discussão
e votação os projetos de leis 009/2019 e P.L. 013/2019, os quais
foram aprovados por unanimidade. Em seguida nada mais havendo
a ser tratada o Presidente encerrou a sessão. Onde para constar
eu, João Lourenço da Silva, Secretário, lavrei a presente ata que
depois de lida e achada conforme segue assinada por mim e pelos
demais edis presentes à sessão. Nova Resende, ao 01 de Abril
de 2019.

