“ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019”

Aos vinte e cinco dias do mês de Março 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
quarta- 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 Ata da
3ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de Março de 2019, a qual
foi aprovada por unanimidade. Leitura de Oficio enviado Pelo
Senhor Flávio Florentino Bócoli, Gerente do Distrito Regional de
São Sebastião do Paraiso ao vereador Alex de Godoi Saborito
dispondo sobre solicitação de informações acerca das obras do
sistema de abastecimento de água (SAA) e sistema de
esgotamento sanitário (SES) de Nova Resende/MG. Em resposta
ao ofício em referência, informamos que os projetos referentes ao
SES de Nova Resende segue em anexo, via CD, a esta Câmara
Municipal. Oficio também informando o vereador Alex de Godoi
Saborito, que sua audiência com o Senador Antônio Anastásia foi
agendada para o dia 01/04. Ás 11h30, no escritório de Belo
Horizonte. Requerimento solicitando o plenário da Câmara para
realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde, será realizada no
dia 12/04/2019, dando início ás 08:00 horas até as 17:00 horas.
Tendo o Presidente consultado o plenário e todos acatados. 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 na Escola Lolo Madeira com a Presença do Prefeito José
Roberto o Secretário de Educação Guilherme onde foram debatidos
vários assuntos de interesse da comunidade local, e na próxima
quarta feira será realizada uma reunião no Bairro Serra na sede da
Associação com a presença novamente do Prefeito e de seus
secretários para tratar de assuntos de interesse da comunidade e
convida todos os vereadores para participarem. E também
agradeceu a todos os times que participaram do campeonato no
Bairro Divisa sendo que a final foi realizada no Sábado contou com
a presença de várias pessoas, onde o senhor Chiquinho esteve
com seus meninos também participando do evento, e sendo time
vencedor a esportiva de e em segundo lugar o time do Bairro
Lavapés, parabenizou e agradeceu pelo apoio e pela participação.
E também parabenizou a Prefeitura na pessoa do Tamirinho o
interfest que já iniciou o campeonato de Futsal, onde é uma
diversão para todos, pois o esporte faz bem. No ensejo o vereador
JOSÉ ROVILSON DE OLIVEIRA, cumprimentou a todos e fez uso
da palavra para esclarecer sobre oficio que foi solicitado pelo
vereador Geraldo na sessão anterior e enviado ao Exmo. Senhor
Juiz da comarca de Nova Resende, em atendimento a solicitação
de várias pessoas que queriam a permanência das seções na Zona
Rural, onde este ofício foi para atender inúmeros pedidos conforme
em anexo abaixo assinado pelos moradores dos bairros tudo dentro
da legalidade. E comentou também que na semana passada
esteve viajando juntamente com os vereadores Geraldo Donizete
Boa Sorte e Celio Ruela a belo Horizonte, onde esteve no Gabinete
do Deputado Ulisses Gomes agradecendo pela concessão dos três
tratores ao nosso município e também solicitando emendas
parlamentares a serem destinadas ao nosso município, o qual
firmou compromisso de estar sempre nos ajudando e seu gabinete
está de portas abertas para nos receber, e também será destinado
o valor de duzentos mil reais para setor da saúde, onde é uns setor
que mais precisa. E também o Deputado Ulisses esteve em Nova
Resende Sexta- Feira agradecendo os votos obtidos em nossa
cidade o qual está para atender nossos pedidos que beneficiam

nossa população. E também comentou sobre evento realizado hoje
através do Deputado Emidinho Madeira que contou com a presença
de vários Prefeitos, Vereadores, secretários, enfim várias lideranças
políticas de toda região unidos para acabar com as cirurgias
eletivas da região, visto que todos estão empenhados neste projeto.
Pois este é o compromisso dele com o povo ajudar todos
principalmente a saúde, onde todos abraçou a causa. No ensejo o
vereador JOÃO LOURENÇO DA SILVA, cumprimentou a todos e
fez uso da palavra para comentar também que esteve no gabinete
do deputado Ulisses Gomes em Belo Horizonte, o qual entregou
em mãos vários ofícios solicitando recursos a serrem destinados ao
nosso município o qual vai destinar o valor de duzentos mil reais
para o setor da saúde, e no ensejo fiz meus agradecimentos pela
destinação dos três tratores ano nosso município. E também esteve
nesta sexta feira aqui onde não pude estar presente, mas sei que
podemos contar sempre com ele. E também estive em Brasilia/DF
juntamente com o vereador Alex onde estivemos no Gabinete do
deputado Odair cunha protocolamos ofícios solicitando emendas
parlamentares, como para pavimentação entre outros pedidos, visto
que fomos bem recebidos e firmou compromisso em nos atender. E
também estivemos reunião com o Senador Rodrigo Pacheco e
também protocolamos ofícios dispondo sobre recursos para o nosso
município o qual deixou a disposição sempre que precisar e disse
que será uma prioridade nos atender. Pois temos que correr atrás
de nossos interesses para que podemos beneficiar nossa
população. Em seguida o vereador ALEX DE GODOI SABORITO,
cumprimentou a todos e comentou e sobre viagem a Brasília/DF,
onde estiveram em vários locais em busca de emendas
parlamentares, como no gabinete do Deputado Odair Cunha o qual
deixou confiante em disponibilizar recursos para o nosso município,
onde será disponibilizado uma ambulância tipo B de grande porte
para o Hospital atendendo todos os pacientes. E também
agradeceu o Senador Rodrigo Pacheco pela recepção e também o
Assessor Renato Andrade que marcou a audiência com o senador,
e protocolaram ofícios solicitando recursos para o Hospital
Municipal Santa Rita, Aspas, e também pavimentação asfáltica,
sendo informado que será analisado com carinho todos nossos
pedidos. E também agradeceu o Dr. Flavio Engenheiro da Copasa
pela reposta em atendimento uma solicitação como estava as obras
em nosso município o qual esclareceu e povo precisa de ter um
respaldo legal ser esclarecido como estão as obras, pois com todos
este material vou analisar e esclarecer para nossa população sobre
as obras da Copasa em nossa cidade. Pois solicitei no setor de

Engenharia da Prefeitura e não me passaram. Finalizando
parabenizou o Pedro Henrique Lopes, Presidente do IPREVIM/NR,
pelo trabalho que vem realizando. Em seguida o Presidente
Robertinho agradeceu também o deputado Ulisses Gomes por vir
em nossa cidade agradecer os votos o qual teve uma votação
expressiva e deixou claro que está firme para destinar recursos
para o nosso município. O qual já disponibilizou três tratores e vai
disponibilizar mais duzentos mil reais para a saúde. E convidou
todos para participarem do final do campeonato da inter-Roça que
será realizado no sábado dia 30. E parabenizou o deputado
Emidinho Madeira pela reunião realizada hoje de manhã com a
participação de prefeitos, vereadores, ex. vereadores, secretários,
enfim várias lideranças políticas de toda região empenhadas no
projeto de emendas parlamentares para acabar com todas cirurgias
eletivas da região sendo um projeto sonho de todos. E parabenizou
todos da diretoria do Bairro Divisa pela final do campeonato onde
teve a participação de vários times, parabenizou todos, onde o
campeão foi a esportiva e em segundo lugar o time do Bairro
Lavapés, onde o esporte é muito importante. Na sequencia o
Presidente PASSOU PARA ORDEM DO DIA e solicitou a leitura do
P.L. 007/2019 “ 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.007/2019. Tendo o vereador
LUCIMAR comentado ser favorável ao projeto onde vai beneficiar
vários bairros rurais sendo Bairros Serra, Divisa, Mandioca, Grama
entre outros com a implantação da torre celular que será benéfica
para todos. Tendo o vereador Zezé Cruz também manifestado
favorável ao projeto uma vez que será implantado uma torre celular
no Bairro Serra beneficiando vários bairros e também uma torre
celular no bairro Rio Claro que vai beneficiar os moradores do bairro
Viradouro entre outros, visto que o Distrito de Petúnia foi
contemplada com uma torre maior que atende a todos e está torre
estava desativada e vai beneficiar outros bairros. Tendo o vereador
JOÃO LOURENÇO, também manifestado que através do vereador
Robertinho conseguiu este recurso do Deputado Luiz Tibe
proporcionado aos moradores dos bairros rurais melhoria, que
através desta conquista venha muitas outras. Tendo o vereador
ALEX SABORITO, também manifestado favorável onde vai

beneficiar vários bairros rurais com a implantação das torres
celulares, com isso priorizando o mundo moderno, sendo de grande
valia este projeto, e agradeceu o Deputado Luiz Tibe pela
destinação de recurso para aquisição da Torre. No ensejo o
Presidente ROBERTINHO comentou que esta torre é uma
promessa sua desde de seu primeiro mandato, mas no momento
não foi possível e depois agora conseguiu e teve o Compromisso
com o nosso Então Ex: Prefeito Celson que Deus a tenha em sua
morada Celeste, o Prefeito José Roberto firmou o compromisso de
cumprir e fez todos os projetos empenhou junto com este projeto
para a implantação desta torre, onde já foi feita a licitação e logo
será instalada, o qual vai fazer o convite a todos para estar presente
neste dia. Agradeceu o apoio do Deputado Federal Luiz Tibe o qual
vem realizando neste anos sempre ajudando nossa cidade, e pela
liberação deste recurso para a aquisição desta torre celular e
também o Prefeito José Roberto o qual está trabalhando junto e
também sua equipe de governo. Em seguida o Presidente colocou
em 1ª votação o P.L. 007/2019, o qual foi aprovado por
unanimidade. Na sequencia o Presidente solicitou a leitura do P.L.
008/2019 “ 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, Educação, Saúde e
Assistência Social e parecer favorável do assessor jurídico. Em
seguida o Presidente colocou em 1ª discussão o P.L.008/2019.
Tendo o vereador Lucimar manifestado favorável ao projeto uma
vez que vai beneficiar os PSFs, com equipamentos odontológicos
será de grande valia. Tendo o Presidente Robertinho argumentado
ser favorável ao projeto o qual é muito importante beneficiar os
PSFs com material odontológico, onde muitas prefeitura estão
passando por dificuldades a nossa está caminhando comprando
atendendo dentro do possível, isso mostra que o Prefeito está
administrando bem. Tendo o vereador Alex argumentado que é um
projeto muito bem para a saúde, o qual parabenizou o Secretária
Municipal de Saúde a Senhora Mara o Prefeito e toda sua equipe
de Governo. Em seguida o Presidente colocou em 1ª votação o
Projeto de lei 008/2019. 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 007/2019 e P.L. 008/2019, 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, aos 25 de Março
de
2019.

