CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Ata da 12ª Reunião Ordinária e 1ª Itinerante da Câmara Municipal de Sapucaí
Mirim, aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às 19:00 horas,
realizou-se na Escola Municipal “João Inácio Martins”, no bairro da Ponte Nova,
sessão pública, onde os vereadores reuniram-se ordinariamente, sob a
Presidência do Sr. Jenner Charles Rennó, tendo como secretário o vereador
Wanderson Alessandro Ribeiro e contaram com a presença dos vereadores:
Donizeti Silva da Rosa, Isaac Borges da Rosa, Lucas Camargo dos Santos,
Mauro Ribeiro de Almeida, Osmar de Jesus Souza e Roberto Carlos da Silva e
Rogério de Oliveira Tenório. Havendo número regimental o Sr. Presidente
declara aberta a sessão e pede ao vereador Rogério que faça a leitura do texto
de reflexão. Na sequencia consulta o plenário para a dispensa da leitura da ata,
havendo consenso comunica que a referida será lida na próxima sessão
ordinária. Continuando solicita a leitura da Pauta: Leitura de
Correspondências: Plano Municipal de Saúde de Sapucaí Mirim; Relatório de
Gestão – SARG- SUS 2013. Proposições Novas: Indicação Nº0023/2014, de
autoria do vereador Isaac Borges da Rosa. Ordem Do Dia: 1ª Discussão e
Votação: Projeto de Lei Nº1227/2014, que “Declara de Utilidade pública a
Associação Comercial e Empresarial de Sapucaí Mirim/MG”, de autoria do
vereador Jenner Charles Rennó. Projeto de Lei nº 1228/2014, que “Autoriza a
abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2014”, de
autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº1229/2014, que “Autoriza a
abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2014”, de
autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 1230/2014, que “Autoriza a
conceder subvenção a Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica
Serras de Santana – BIOSS, e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal; Projeto de Lei nº 1231/2014, que “Dispõe sobre a autorização para a
participação do município de Sapucaí-Mirim no Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário da Microrregião do Alto Sapucaí – CIMASP”, de autoria do
Executivo Municipal; Projeto de Resolução 0003/2014, que “Dispõe sobre
denominação do Plenário da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, e dá outras
providências”, de autoria da Mesa Diretora. Continuando solicita a leitura da
indicação apresentada. Ao término encaminha-a ao Executivo Municipal para
conhecimento e providências. Na sequencia solicita a leitura do Parecer ao
Projeto de Lei Nº1227/2014. Parecer Favorável submete o Projeto em
discussão. Em discussão o vereador Rogério diz que o referido é a valorização
do comércio local e ressalta a importância do referido projeto. Em discussão o
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vereador Jenner autor do referido, diz que apresentou o projeto pensando nos
benefícios que o mesmo trará a está Associação e fala que o mesmo aprovado
e sancionado os deputados Mauro Lopes e Adalclever irão trabalhar para
encaminhar recursos para a mesma. Após discussão o Sr. Presidente submete
o Projeto de Lei Nº1227/2014 em primeira votação, o qual foi aprovado por 8
(oito) votos. Leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Nº1228/2014.
Parecer favorável o Sr. Presidente submete em primeira discussão. Em
discussão o vereador Isaac fala da importância da aprovação do referido projeto
para os agricultores orgânicos e pede o apoio dos demais edis na aprovação do
referido. Após discussão o Sr. Presidente submete em votação, o Projeto de Lei
Nº1228/2014 foi aprovado por 8 (oito) votos. Leitura do Parecer referente ao
Projeto de Lei Nº1229/2014, parecer favorável submete o projeto em discussão.
Após discussão submete em primeira votação, o qual foi aprovado por 8 (oito)
votos. Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº1230/2014. Parecer favorável
submete em discussão. Em discussão o vereador Isaac fala das dificuldades
que a Associação vem enfrentando, no que se refere a uma dívida e fala da
importância de se aprovar o referido projeto. Após discussão submete em
votação, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. Leitura do Parecer referente ao
projeto de lei Nº1231/2014. Parecer favorável submete o Projeto em discussão.
Ao término da discussão submete em votação o qual foi aprovado por 8 (oito)
votos. Leitura do Parecer referente ao Projeto de Resolução Nº0003/2014. Em
discussão o vereador Rogério fala sobre a amizade com o ex-vereador Tito e
familiares e ressalta sobre a sua admiração por ele. Em discussão o vereador
Jenner fala sobre a satisfação dos familiares os quais estão lisonjeados com a
homenagem que de antemão agradeceram todos os vereadores. Após
discussão o Sr. Presidente submete em primeira votação, o qual foi aprovado
por 8 (oito) votos. Na sequencia declara aberta a palavra aos senhores
vereadores. E no uso da palavra o vereador Donizeti agradece a presença do
ex-vereador Zezinho da serraria. Agradece também a todos os vereadores que
aprovaram o Projeto de Lei Nº1228/2014 e ressalta que a comunidade ficará
grata com está melhoria. E no uso da palavra o vereador Isaac elogia as
melhorias que estão por vir, como a sede própria da Câmara Municipal,
denominação do plenário, reforma do Regimento Interno, projetos que foram
aprovados em primeira votação, diz ser uma data histórica. Fala sobre a
importância de se discutir PNAI (Plano Nacional de Merenda Escolar) uma
valorização dos produtores e diz que irá convidá-los para estarem presentes na
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sessão para que possam agradecer o apoio dos vereadores. E no uso da
palavra o vereador Rogério fala da alegria de aprovar esta benfeitoria para o
bairro do Juncal. Fala da importância das reuniões itinerantes, de ouvir as
reivindicações dos moradores do bairro. Fala que votaram diminuindo o valor da
taxa de iluminação pública e pede a interferência do Sr. Presidente e demais
vereadores para solucionarem este problema, pois a taxa que vem sendo
cobrada é um valor abusivo e ressalta que o executivo deveria ter a humildade e
pedir para um secretário ir até a CEMIG para que resolva esta questão.
Agradece a todos funcionários pela organização da sessão itinerante. E no uso
da palavra o vereador Wanderson Alessandro Ribeiro agradece a presença do
ex-vereador Zezinho da Serraria. Fala da importância das reuniões itinerantes
com assuntos referentes ao bairro. Fala das melhorias, calçamento no Jardim
São Geraldo, obras que estão sendo realizadas. Ressalta que o município deve
estar em dia para receber recursos. Pavimentação das avenidas central e
também do bairro bom Jesus. E finaliza sugerindo que a próxima sessão seja
realizada no bairro do Juncal. E no uso da palavra o vereador Lucas diz que
teve o prazer de trabalhar nesta escola e que infelizmente hoje temos um
elefante branco, mas que seja feita esta reforma o mais rápido possível, pois
acredita que somente através da educação é possível transformar e ser um país
melhor. Fala sobre a importância de se realizar audiência pública para dar
conhecimento das condições do município, pois a população tem direito de
saber. Sugere os bloquetes que estão sendo retirado da Avenida central seja
utilizado no calçamento de todos os centros dos bairros da zona rural. Ressalta
sobre a taxa de iluminação que vem sendo cobrada e questiona quando será
iniciado os serviços, pois será justiçado o valor altíssimo cobrado de taxa de
iluminação pública. Fala que todos os bairros merecem ter um campo de futebol.
Questiona qual o lazer que existe no jardim São Geraldo. Diz que não existe
mais emplacamento de carros no município e pergunta o motivo pelo qual os
serviços não estão sendo mais feitos no município. E no uso da palavra o
vereador Roberto Carlos fala da satisfação de se realizarem a sessão no bairro
da Ponte Nova. Fala sobre as melhorias como a reforma da escola, construção
de um parque, a aquisição de três ônibus e fala do trabalho da secretária da
educação, a qual não mede esforços para buscar melhorias para educação.
Fala da necessidade de manutenção do campo, pois devido a seca a grama
está necessitando de água.
Parabeniza o presidente da Câmara pela
construção da sede própria da Câmara. E no uso da palavra o vereador Osmar
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fala sobre as obras que estão sendo realizadas no município e diz ser também
mérito dos vereadores, pois apresentam indicações, projetos estão sempre
trabalhando pelo progresso da cidade. Fala sobre a importância de se investir
em lazer para os bairros da zona rural. O Sr. Presidente em seu pronunciamento
diz que no seu curto período que passou como presidente apresentou projeto
criando as reuniões itinerante. Fala sobre a importância de se realizar a sessão
itinerante para levar até os bairros informações. Fala sobre a realização do
Rodeio no que tange a data realizada e diz ser contra a discordância de datas,
pois em 2013 o Rodeio foi realizado em dezembro no aniversário da cidade.
Agradece os funcionários pela organização da sessão itinerante. E não havendo
mais não a ser dito e discutido entre os edis presentes, o Senhor Presidente
agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão, da qual lavrei a
presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos Edis presentes.
Sala das Sessões, 02 de Setembro de 2014.
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