“ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019”

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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
primeira - 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 nom do Povo de Nova Resende e Dá
Democracia”. O Presidente convidou os vereadores para que juntos
rezarem a oração do Pai Nosso para que trabalhos sejam
abençoados e colocados nas mãos de Deus, e também na intenção
da Mãe do vereador João Lourenço, que Deus abençoe em sua
recuperação. Em seguida o Presidente solicitou a leitura da Atas
seguintes atas: Ata da 1ª sessão Extraordinária, realizada no dia 10
de Fevereiro de 2018; Ata da 2ª sessão extraordinária realizada no
dia 28 de janeiro, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em
seguida o Presidente 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 externar votos de parabenização a
Diretoria e todos os membros da Associação do Bairro Divisa que
não mediu esforços para realizar um evento na referida associação
no dia 10 de fevereiro, porco a Paraguaia que foi um sucesso e teve
uma participação da comunidade e região, agradeceu todos que
participaram. Na ocasião também aconteceu desfile de cavaleiros e
torneio de futebol de campo. E também parabenizou o Secretário
Municipal de Educação o Senhor Guilherme pelo trabalho que vem
realizando a frente dessa secretaria o qual é muito prestativo
atencioso e atende sempre as pessoas com um sorriso, mesmo

com tamanha dificuldade. O qual fez uma economia no ano
passado no valor de cento e noventa mil reais o qual servirá para o
setor de educação no que for necessário, sendo recurso muito
significativo para o município. Pois mesmo com problemas que
vem enfrentando com a falta de recurso que o governo deixou de
repassar para o município mais três milhões do FUNDEB, ele vem
desempenhando um bom trabalho, e sempre matem o diálogo. No
ensejo o vereador JOSÉ ROVILSON DE OLIVEIRA, cumprimentou
a todos e fez uso da palavra para comentar que esteve na cidade
de Passos em um evento que estava presentes as comissões do
Hospital Regional de Câncer da Cidade de Passos, os membros
das comissões de toda Região. O evento contou com a presença
de várias lideranças políticas bem como o deputado Estadual
Cassio Soares e Deputado Federal Emindinho Madeira, Presidente
da Cooxupé Carlos Paulino, além de representantes de todas as
comissões de arrecadação da região. Na ocasião foi feita
apresentação de contas de 2018 e planejamento de 2019. E
parabenizou o deputado Emidinho Madeira que está a frente da
organização das comissões. Também parabenizou o povo de Nova
Resende pela arrecadação do ano de 2018no valor de R$
774.680,97, resultado com apoio de toda comissão e festeiros,
comerciantes ,Prefeitura os vereadores, enfim a população em
geral que fez a doação que ajudou, todo Povo de Nova Resende
uniu em um só objetivo que Deus abençoe todos. E também do
Distrito de Petúnia foi repassado o valor de R$ 106.646.70, através
de evento beneficente. Finalizando o vereador convidou a Câmara
de vereadores a população em geral e região para participar do
carnaval com Cristo no distrito de Petúnia que dará início no dia 02ª
a 05 de março, onde será um momento de adorar o senhor com
várias apresentações, teatro gincana, pregações e também a santa
Missa e no ultimo dia será fechado com o show de Tiago Bravo,
pois este evento acontece a dezessete anos e já tornou tradicional.
Em seguida o vereador JOÃO LOURENÇO DA SILVA, também
cumprimentou a todos e ressaltou estar magoado por não ter sido
convidado para participar deste evento em Passos sobre a
comissão do Hospital do Câncer, pois trabalhou 45 dias ajudou
todos os dias na festa, e nem ficou sabendo deste evento, onde ao
chegar em Passos foi questionado por pessoas porque não
compareceu neste evento o qual disse que não tinha conhecimento.
Em seguida o Presidente Robertinho também cumprimentou a
todos e ressaltou que neste final de semana foi realizada a festa no
Bairro serra, onde devido o chuva será prolongado para este final
de semana, estão todos convidados a participarem. E também

aproveitou para externar seus votos de parabenização ao Deputado
Federal Luiz Tibé pela liberação de uma máquina Patrol Zera, para
o nosso município atendendo uma solicitação sua, pois essa
máquina servirá para trabalhar nas estradas rurais de nosso
município, onde o nosso município dispõe de três patrol, agora mais
essa para somar e ajudar no setor de estradas e rodagem. Pois tem
uma máquina pá carregadeira que também foi destinada ao nosso
município através do Deputado Luiz Tibe. E também agradeceu os
vereadores Zezé Cruz, Geraldo Boa Sorte, Alex Saborito e João
Lourenço nesta importante conquista, o Prefeito que participaram
junto com ele no sábado na entrega dessa máquina, onde todos
estão empenhando para o mesmo objetivo trabalhar na manutenção
das estradas de nosso muniicpio. E também comentou que logo
que passar essa chuva dará início no reparo e cascalhamento das
estradas melhorando para que todos os veículos possam trafegar.
Na sequencia o Presidente Robertinho Passou para a Ordem do
Dia e solicitou a leitura do P.L. Complementar 001/2019“
ALTERA ARTIGOS DA LEI COMPLEMENTAR 007/2017 QUE
INSTITUI O PAGAMENTO DE JETON DE PRESENÇA PELA
PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE
LIBERAÇÃO COLEGIADA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA
RESENDE AUTARQUIA GESTORA DO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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 discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 001/2019. Tendo o vereador Lucimar
argumentado ser favorável devido a Silvana ser uma excelente
profissional e estar preparada para estar a frente deste comitê de
investimentos, sendo uma responsabilidade muito grande destas
pessoas que fazem parte cuidando destes investimentos. Em
seguida o Presidente colocou em 1ª votação o Projeto de Lei
Complementar nº 001/2019, o qual foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o Presidente Robertinho solicitou a leitura do P.L.
003/2019 “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER
MEDIANTE ACORDO DE COOPERAÇÃO O USO E A POSSE DE
01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, MARCA MASSEY FERGUSON,
MODELO MF 4275CE234B, Nº DE SÉRIE 4275505969, Nº DO
PATRIMÔNIO 12990, NO VALOR DE R$ 76.990,00 PARA A
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO
DISTRITO DE PETÚNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O qual

dispõe dos pareceres favoráveis das comissões permanentes de
Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e
parecer contra do assessor jurídico . Em seguida o Presidente
colocou em 1ª discussão o P.L.003/2019. Tendo o vereador Zezé
Cruz tecido votos de agradecimento ao Deputado Ulisses Gomes
pela destinação do Trator a Associação do Distrito de Petúnia, onde
servirá muito toda comunidade. E esclareceu ao vereador João
Lourenço que o mesmo foi convidado por outra pessoa não sendo
ele responsável para fazer o convite. Tendo o vereador Lucimar
também comentado que este trator muito servirá para os pequenos
produtores, onde todas as associações deveria ser contempladas
também que muito contribuirá para a associação. Tendo o vereador
Alex Saborito, também feito seu agradecimento ao Deputado
Ulisses pela destinação do trator a
Associação.
Tendo o
Presidente Robertinho também feito seus agradecimentos ao
Deputado Ulisses que destinou o Trator para Emater e a Prefeitura
destinará a Associação do Distrito de Petúnia. Em seguida o
Presidente colocou em 1ª votação o P.L.003/2019, o qual foi
aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente Robertinho
solicitou a leitura do P.L. 005/2019 “ AUTORIZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A SUPLEMENTAR CREDITO NO ORÇAMENTO
VIGENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 40 E SEGUINTES DA LEI
4.320/64 E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS”. O qual dispõe dos
pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação,
Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços
Públicos e parecer jurídico favorável. Em seguida o Presidente
colocou em 1ª discussão o P.L.005/2019. Tendo o vereador
Lucimar argumentado que é favorável ao projeto o qual foi
destinado para recapeamento de ruas, onde tem lugares que
precisam mais acredita que logo será realizado o serviço. Tendo o
vereador Zezé que foi feito com recurso próprio onde os moradores
já vinham reivindicando este recapeamento a tempo. Tendo o
vereador Alex parabenizado o Prefeito pelo recapeamento das ruas
do Bairro Explanada sendo um desejo da população, que seja
atendido todos os locais. Tendo o Presidente Robertinho também
parabenizado o Prefeito e todos os servidores de obras que
empenhou nessa obra, pois isso mostra a economia da Prefeitura e
de todos os vereadores, onde muitas prefeituras estão devendo a
nossa está em dia com suas obrigações. Em seguida o Presidente
colocou em 1ª votação o P.L.005/2019, o qual foi aprovado por
unanimidade. Em seguida o Presidente Robertinho solicitou a leitura
do P.L. 006/2019 “ AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
ABRIR CREDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE NOS

TERMOS DO ARTIGO 40 E SEGUINTES DA LEI 4.320/64 E DÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS”. O qual dispõe dos pareceres
favoráveis das comissões permanentes de Legislação, Justiça e
Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e
parecer favorável do assessor jurídico. Em seguida o Presidente
colocou em 1ª discussão o P.L.006/2019. Tendo o vereador
Lucimar argumentado que este projeto é referente convênio com a
Emater. Em seguida o Presidente colocou em 1ª votação o
P.L.006/2019, 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 2ª discussão e votação o P.L. 003/2018,
P.L. 005/2018 e P.L. 006/2019, os quais foram aprovados por
unanimidade. O Projeto de Lei Complementar 001/2019, obedecerá
ao que rege a Lei Orgânica Municipal. 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, aos 18 de
Fevereiro de 2019.

