“ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019”

Aos quinze dias 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 Sétima - 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 6ª sessão ordinária,
realizada no dia 08 de Abril 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 a vereadora CLEIDE IMACULADA
DE OLIVEIRA COELHO, cumprimentou a Mesa Diretora os
colegas vereadores e aproveitou para externar seus votos de
sinceros agradecimentos ao Prefeito José Roberto Rodrigues e sua
equipe de governo e todos os servidores de Estradas e Rodagem.
Visto que no Domingo à noite devido uma forte chuva houve um
deslizamento de 03 aterros, na estrada do Bairro Córrego das
Pedras a qual ficou intransitável, onde ao tomar conhecimento do
ocorrido liguei para o Prefeito colocando a parte dos
acontecimentos o qual disponibilizou as máquinas realizando reparo
dos aterros hoje, assim facilitando o trafego dos veículos. Pois
agradeço pela atenção prestada sempre trabalhando em prol do
Povo de Nova Resende. Em seguida o vereador JOSÉ ROVILSON
DE OLIVEIRA, cumprimentou a todos e fez uso da palavra para
manifestar sua solidariedade e solicitar o envio de Moção de

Pêsames aos familiares do Sr. Paulo Ricardo Bonfim, pela perda
dolorosa de sua Mãe que faleceu semana passada na cidade de
São Sebastião do Paraiso. Manifesto meu profundo respeito e rogo
a Deus para que dê o consolo aos familiares. Em seguida o
vereador GERALDO DONIZETE BOA SORTE, cumprimentou a
todos e participou que a tempos vem sendo cobrado pelos
moradores da Vila Dorinto Morato sobre a questão da limpeza das
ruas do referido Bairro, as quais estão há tempos sem varredor das
ruas. Onde eu fui até o Gabinete do Prefeito José Roberto e levei
ao conhecimento do mesmo que os moradores estão cobrando
funcionário para fazer a limpeza das ruas, as quais já estão sem a
devida limpeza há muito tempo. O Prefeito afirmou que a partir de
semana que vêm vai ter os funcionários responsáveis para fazer a
limpeza das ruas da Vila Dorinto Morato. Finalizando o vereador
ressaltou que os moradores têm todo direito de cobrar pois está
para atender todos que procuram não fazendo diferença de
ninguém o Povo tem que cobrar mesmo fomos eleitos para
trabalhar para o bem-estar de toda população em geral. 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 15 de Abril de 2019.

