“ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LE
GISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018”

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e Dezoito
ás (17:30), dezessete horas e trinta minutos na sala da sessões da
Câmara Municipal de Nova Resende, realizou-se a trigésimaquarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal com a presença dos
seguintes vereadores: José Rovilson de Oliveira (Presidente); Célio
Ruela da Silva (Vice-Presidente); Cleide Imaculada de Oliveira
Coelho (Secretária); Geraldo Donizete Boa Sorte; João Lourenço
da Silva; José Pedro da Silva; Lucimar Alves Madeira e Alex de
Godoi Saborito. 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
juntamente com os vereadores elevou seus pensamentos a Deus
rogando a ele para que ilumine os nossos trabalhos e abençoe toda
nossa família. Leitura da Ata da 33ª sessão ordinária, realizada no
dia 05 de Novembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade.
Em seguida o Presidente PASSOU PARA O GRANDE
EXPEDIENTE COMENTÁRIO DOS SENHORES VEREADORES
DE INTERESSE PÚBLICO. Em seguida o vereador ALEX DE
GODOI SABORITO, cumprimentou a todos os colegas vereadores
e comentou sobre viagem a Brasilia/DF na semana passada
juntamente com o Vereador João Lourenço da Silva, o qual esteve
no gabinete do Deputado Renato Andrade, sendo muito bem
recebido, que na oportunidade afirmou o compromisso de empenho
junto a liberação do recurso no valor de cento e dez mil reais, para
aquisição de um trator, o qual contribuirá para o nosso município. E
também solicitou emprenho junto ao setor de Obras para que seja
feito a abertura da estrada do Bairro Grama que liga ao Birro
Ibituruna, sendo solicitação dos moradores e de pessoas que
trafegam todos os dias naquela localidade, bem como o reparo e
cascalhamento da mesma. Em seguida o vereador CÉLIO RUELA
DA SILVA, também cumprimentou a todos e solicitou ao Senhor
Prefeito Municipal José Roberto Rodrigues para que determine ao
Setor de Estradas e Rodagem para que seja feito o reparo e
cascalhamento das estradas do Bairro Usina, e também que seja
feito o reparo no Campo para ser plantado a grama, onde já está

comprada esperando o serviço das máquinas preparar o local que
vai ser gramado. E também solicitou a operação tapa buraco das
ruas da cidade, uma vez que o Senhor Mauricio reclamou da
situação que encontra a rua próxima a sua casa, pois solicita que
seja feito urgente a operação tapa buraco, sendo inúmeras
solicitação da população que estão cobrando providências. Em
seguida o vereador LUCIMAR ALVEZ MADEIRA, cumprimentou a
todos e cobrou sobre requerimento enviado ao Prefeito Municipal
convocando o Dr. Sebastião Marques Dos Santos, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o IPREVIM-NR, onde o mesmo mencionou
na justificativa do Projeto ser mal gestão dos gestores do IPREVIMNR. Pois se não for atendido tomará as devidas providências. Em
seguida nada mais havendo a ser tratada o sr. Presidente encerrou
a sessão. Onde para constar eu, Cleide Imaculada De Oliveira
Coelho, Secretária lavrei a presente ata que depois de lida e
achada conforme segue assinada por mim e pelos demais edis
presentes a sessão. Nova Resende, aos 12 de Novembro
de
2018.

