“ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019”

Aos vinte e cinco 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
segunda - 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
1ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, a
qual foi aprovada por unanimidade. Leitura de indicação
apresentada pelo vereador Lucimar Alves Madeira, dispondo sobre
utilizar os referidos paralelepípedos que foram retirados da Praça
Santa Rita, Jaime Gomes e Rua Delfim Moreira, em ruas da
cidade que ainda não são pavimentadas, ou que seja leiloados para
que sejam investidos na infraestruturas das ruas. Indicação
apresentada pelo vereador Alex de Godoi Saborito dispondo sobre
implantação de circular no perímetro urbano da cidade conforme
dispõe abaixo assinado com 206 assinaturas da população que
reivindicam este transporte. Oficio apresentado pelo vereador Alex
de Godoi Saborito a ser enviado ao Exmo Senhor Deputado
Estadual Cassio Soares, a fim de solicitar recursos para
implantação de quatro poços artesianos em nosso município,
atendendo solicitações dos moradores dos bairros rurais Caetés,
Mandioca, Cafundó e na Associação Bairro Lagoa. E também os
moradores do Bairro rural Lagoa a anos vem pleiteando uma

quadra de futsal Soceity , onde existe o terreno próprio com toda
documentação para implantação da quadra na Associação com
toda documentação requisitada, pois o município está passando por
momento difícil com estes investimentos extras, assim contamos
com vossa Excelência apreciará o pedido com carinho para atender
o nosso povo. Ofício apresentado pelo vereador Alex de Godoi
Saborito a ser enviado ao Exmo. Senhor Deputado Federal
Emidinho Madeira, o qual solicita recurso para atender um paciente
Romário Juscelino dos Reis e também para cirurgias eletivas para o
paciente Josias Medeiros da Sila, certo de poder contar com sua
boa vontade e de ser atendido apresento minha elevado estima e
consideração. 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 externar votos
de parabenização ao senhor Chiquinho pelo trabalho de treinar os
menino no futebol em nossa cidade, onde neste final de semana no
dia 23/02, estava mais de duzentas crianças jogando futebol e
sendo analisadas por representantes do América Mineiro. Trabalho
liderança da Fabrica de Craques – Escolinha do Chiquinho.
Também participou crianças de varias cidades da região. Pois
foram escolhidos 7 garotos para fazer o teste, sendo 03 estarão
fazendo o teste no América por uma semana e os outros quatros
serão monitorados pelo clube da capital Mineira. Pois é uma alegria
muito grande der ver essas crianças, onde já estão colhendo bons
frutos não somente pela aprovação dos atletas, mas também pela
união e desempenho do esporte. Visto que a escolinha atende
atualmente em torno de 150 crianças. Pois parabenizo todos os
pais e as crianças que participaram das atividades. Pois já existe
acordo que o Corinthians vai vir para análise das crianças no nosso
município. Finalizando parabenizou o Chiquinho pelo trabalho que
vem realizando, o qual tem contato com vários clubes grandes.
Em seguida o vereador ALEX DE GODOI SABORITO,
cumprimentou a todos e comentou e agradeceu o Presidente
Robertinho pelo apoio que recebeu durante a viagem a Brasília/DF.
E também agradeceu os servidores Marcos Paulo e Pedro Henrique
Lopes que o acompanharam na viagem. O qual foi convidado pelo
Deputados que apoiam o Partido Progressista em Nova Resende
mas preferiu não revelar os nomes dos parlamentares no momento.
E relatou que o município de Nova Resende será contemplado com
mais de cem mil reais no setor da saúde e Kit de material para o
conselho. Tendo certeza de conseguir estes recursos e vamos

trabalhar junto com o Prefeito José Roberto para o Povo de Nova
Resende. No ensejo o vereador JOSÉ ROVILSON DE OLIVEIRA,
cumprimentou a todos e fez uso da palavra para comentar que foi
entregue o trator na Associação do Distrito de Petúnia no dia 21/02
uma vez que será de grande valia para a comunidade, pois esteve
presente o vereador Geraldo, Celio, e os secretários Ronei Brito e
Marquinho Maia o Prefeito José Roberto e os moradores do Distrito
que esteve presente recebendo, pois agradece os vereadores pela
votação da lei que permitiu a destinação do trator para a
comunidade do Distrito de Petúnia e também a indicação do
Deputado Ulisses Gomes. E esclareceu que quanto a indicação do
vereador Alex da implantação do transporte Público circular já está
no plano de Governo e que será implantado em nosso município o
Prefeito José Roberto vai cumprir sim. Finalizando o vereador
confirmou o convite a todos para participarem 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 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 Fevereiro de 2019.

