“ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LE
GISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018”

Aos cinco 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 trigésimaterceira 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 32ª sessão ordinária, realizada no
dia 29 outubro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade.
Requerimentos solicitando o empréstimo do plenário, onde o
Presidente consultou o plenário e todos favoráveis. 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 parabenizou o
Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por nomear para
ocupar o Cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia Marcus Fontes
e também o Juiz Sergio Moro para Ministro da Justiça, uma vez que
o nosso País está muito bem representado o qual soube escolher
bem as pessoas que vão estar à frente dos ministérios. E também
parabenizou todos organizadores da primeira festa do Café em prol
ao Hospital Regional do Câncer de Passos. Em seguida o Vereador
JOÃO LOURENÇO DA SILVA, cumprimentou a todos e teceu
votos de parabenização ao Povo de Nova Resende e região que
aderiu com muita dedicação e força de vontade na primeira Festa
do café em Prol ao Hospital Regional do Câncer de Passos, visto
que a festa mexeu com todas as pessoas tanto da zona rural e
urbana as pessoas que venderam os bilhetes, os que compraram,
os comércios, os doadores dos brindes, os organizadores, os

festeiros os ajudantes os leiloeiros enfim toda comunidade em geral
que uniram em prol de um só objetivo que era somente alegria
estampada no rosto do público, bem como das crianças enfim de
todos que contribuíram, os que participaram que vieram os que
contribuíram e não puderam estar presentes, que Deus dê em
dobro ao nosso povo solidário. Em seguida o vereador CÉLIO
RUELA DA SILVA, também cumprimentou a todos e destacou a
brilhante festa do café em prol ao Hospital Regional do Câncer de
Passos que foi um sucesso, o qual participou de vários eventos
como este nunca viu vai ficar para história como o povo de nossa
cidade é solidário em eventos beneficentes. O desfile de trator foi
um grande destaque que também abrilhantou a festa e contou com
a participação de todos. E comentou que a família Pereira do Bairro
agradece o Prefeito Zé Roberto e o Secretário Municipal de Obras o
Senhor Hélio pelo reparo nas estradas e bem como a colocação de
cascalho. Em seguida o vereador ROBERTO GABRIEL
BARBOSA, também cumprimentou a todos e também parabenizou
os organizadores da Primeira Festa do café em Nova Resende em
prol do Hospital Regional do Câncer de Passos, a qual foi um
sucesso e contou com um público unido em um só objetivo em
ajudar uma entidade próxima a nossa região, que muitas das vezes
pacientes tinham m que deslocar muito longe para o tratamento e
hoje temos perto por isso temos que ajudar, onde o Povo de Nova
Resende aderiu essa causa, que Deus abençoe a todos. Em
seguida o vereador LUCIMAR ALVEZ MADEIRA, cumprimentou a
todos e também parabenizou os organizadores da primeira festa em
prol ao hospital do câncer da cidade de Passos, evento que mexeu
com toda comunidade teve a participação de todos, com a doação
de brindes, desfile de trator entre outras atrações que a comunidade
aderiu unidos desde o primeiro dia da festa. E também comentou
que esteve viajando pra Brasilia/DF- juntamente com os secretários
Guilherme e Anderson, o Assessor Juridico Ronaldo e também a
Senhora Daniele, onde esteve no gabinete do Deputado Melles
para ver a possibilidade da emenda parlamentar para a compra do
aparelho de Raio-X o qual prometeu em enviar ao município, esteve
também no Gabinete dos Deputados Odair Cunha e Luiz Tibe em
busca de recursos para o município de Nova Resende. E também
estiveram no FNDE- para a regularização de documentos da
Creche Celina Magalhaes. E também estiveram na Secretaria de
Saúde em busca de melhoria na área da saúde de nosso município.
Em seguida o VEREADOR JOSÉ PEDRO DA SILVA,
cumprimentou a todos e também comentou sobre a brilhante festa
do café sendo a primeira de muitas, visto que foi um sucesso onde

a população participou unida, tanto de nossa cidade como região,
que Deus abençoe todos os organizadores e todos que
participaram. Tendo a vereadora CLEIDE IMACULADA DE
OLIVEIRA COELHO, cumprimentou a todos e agradeceu a
presença do público desde o primeiro dia, os doadores dos brindes
desde o Menino que doou o brinquedo até o brinde de maior valor
que Deus dê em dobro a todos, pois o povo uniu contagiou a todos
este evento solidário que mostra como o Povo de Nova Resende é
unido, que Deus abençoe todos que participaram tanto de nossa
cidade quanto da região. Em seguida o Presidente Zezé Cruz
também agradeceu a comissão organizadora que vestiu a camisa a
frente deste evento e a população também vestiu a camisa e junto
com os organizadores e teve uma participação expressiva em geral
que mexeu com todos que o evento tornou satisfatório tudo com
carinho bom gosto e dedicação todos abraçaram a evento solidário.
Pois foi tudo em clima de festa e a cima de tudo de fazer o bem,
onde temos que agradecer todas as conquistas e o evento que foi
um destaque e se Deus nos permitir será o primeiro de muitos com
a união do nosso Povo que Deus proteja todos que dê em dobro e
que possamos unidos fazer ainda mais para o próximo. Na
sequencia o Vereador GERALDO DONIZETE BOA SORTE,
endossou as palavras de todos os vereadores pelas belas palavras
de agradecimentos e parabenização a primeira Festa do Café em
Prol ao Hospital do câncer de Passos que foi um destaque pela
união de todos e participação da comunidade em geral, e
agradeceu os leiloeiros que ajudaram todos os dias enfim todos que
colaboraram. Em seguida o Presidente PASSOU PARA A ORDEM
DO DIA e solicitou a leitura do P.L. 035/2018 “ALTERA A LEI
MUNICIPAL Nº 1.908, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, QUE
DISPOE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE
2018 A 2021”. O qual dispõe dos pareceres favoráveis das
comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e
Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, Obras e
Serviços Públicos e parecer favorável do Assessor Jurídico. Tendo
o Presidente colocado em 2ª discussão o P.L. 035/2018. Em
seguida o Presidente colocou em 2ª votação o P.L. 035/2018, o
qual foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o Presidente
solicitou a leitura do PROJETO DE LEI Nº36/2018. “QUE ESTIMA
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE NOVA
RESENDE-MG., PARA O EXERCÍCIO DE 2019”. O qual dispõe
dos pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e
Assistência Social, Obras e Serviços Públicos e parecer favorável

do Assessor Jurídico. Tendo o Presidente colocado em 2ª
discussão o P.L. nº 036/2018. Em seguida o Presidente colocou
em 2ª votação o P.L. nº 036/2018 acrescido da Emenda
Modificativa, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o
Presidente solicitou a leitura do P.L. 037/2018 “ALTERA A LEI
MUNICIPAL Nº 1.936, DE 08 DE JUNHO DE 2018, QUE DISPOE
SOBRE O AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA
PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
PARA
O
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019”. O qual dispõe dos pareceres favoráveis das
comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e
Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, Obras e
Serviços Públicos e parecer favorável do Assessor Jurídico. Tendo
o Presidente colocado em 2ª discussão o P.L. 037/2018. Em
seguida o Presidente colocou em 2ª votação o P.L. 037/2018, o
qual foi aprovado por unanimidade. 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 05 de Novembro de 2018.

