“ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019”

Aos onze 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 TerceiraSessão 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
2ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2019, Ata
da 3ª sessão Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de
2019, as quais foram aprovadas por unanimidade. Leitura de
indicação apresentada pelo vereador Alex de Godoi Saborito
dispondo sobre informações ao setor responsável que seja
informado sobre as obras na fonte da Paulina, bem como sobre a
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Vila São João, ambas,
nesta cidade. E solicita que seja informado início e prazo para
conclusão das obras; Plano ambiental de preservação das áreas;
Cópia de ambos os projetos. Pois o meu objetivo visa em atender
pedidos de toda população em especial os moradores que
margeiam ambas nascentes e córregos, que correm o risco de
doenças infecciosas diariamente. Indicação apresentada pelo
vereador Geraldo Donizete Boa sorte, dispondo sobre o envio de
oficio ao Fórum desta Comarca de Nova Resende na pessoa do
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito desta Comarca
solicitando a permanência das seções eleitorais nos Bairros da

Zona Rural, Rio Claro e Córrego do Cavalo. Pois o objetivo é
atender inúmeros pedidos dos moradores dos referidos Bairros, que
as referidas seções foram instaladas, a mais de oito anos. Oficio
apresentado pelo vereador Geraldo Donizete Boa Sorte a ser
expedido para o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da
Comarca de Nova Resende DD. Hélio Marcos Mioto, dispondo
sobre em atendimento a inúmeros pedidos dos moradores dos
bairros Rural Rio Claro e Córrego do Cavalo, vem solicitar a
permanecia das seções nos referidos Bairros da Zona rural. Tendo
o Presidente consultado o plenário se estavam de acordo em enviar
Ofício apresentado pelo vereador Geraldo Donizete Boa Sorte.
Tendo 05 (cinco) cinco votos favoráveis e 03 (três) votos contra dos
vereadores Lucimar Alves Madeira, José Pedro da Silva e Alex de
Godoi Saborito. Visto que oficio será enviado conforme aprovação e
assinado por eles também. Convite Gilvair Messias e Editora
Penalux convidam para o Lançamento do livro a Fábrica Das
Desfeituras, será no dia 15 de março de 2019, ás 20:00 horas na
Câmara Municipal de Nova Resende, conta com a presença de
todos. 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 agradecer o Deputado
Estadual Antônio Carlos Arantes pelas Emendas par ao nosso
município, sendo um carro para o setor da Saúde, 60 mil para a
compra de uma roçadeira e uma bomba de jogar randape, um Kit
esportivo no valor de doze mil reais e vinte mil reais para a Escola
Estadual Padre Luiz Moreno, sendo destinada para a Biblioteca. O
qual está sempre ajudando o nosso município obrigado por estar
pensando em nossa região. Em seguida o vereador ALEX DE
GODOI SABORITO, cumprimentou a todos e comentou e sobre
reunião com o Deputado Cassio soares em Belo Horizonte, o qual
afirmou o compromisso em atender suas solicitações, conforme
Oficio protocolado em Gabinete solicitando 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 Society, 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. E também agradeceu o Deputado Antônio Carlos
Arantes pela recepção. E aproveitou para solicitar o envio de moção
de parabenização ao Deputado Federal Emidinho Madeira pela
passagem de seu aniversário e também para o Renato Andrade
pelo seu aniversário que será transcorrido semana que vem, que
Deus abençoe, desejando muitas felicidades e muitos anos de vida.
No ensejo o vereador JOSÉ ROVILSON DE OLIVEIRA,
cumprimentou a todos e fez uso da palavra para comentar sobre
evento do Sul e Sudoeste de Minas realizado neste domingo na
parte da manhã na Associação dos Cavaleiros, onde contou com
presença de mais de oitocentas pessoas entre 25 Prefeitos, 200
vereadores e várias lideranças políticas de toda região. Pois neste
Evento o Deputado Emidinho Madeira apresentou sua equipe de
trabalho onde estão para atender no que for possível o anseio do
Povo. 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 11 de Março de 2019.

