CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Aos dezenove dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, nesta cidade
de Sapucaí Mirim, localizada na Rua das Oliveiras, nº165, no Plenário Vereador
Raimundo de Alcântara Barbosa, com início às 19h00, realizou a 13ª Reunião
Ordinária da 1ªSessão Legislativa da 18ª Legislatura, sob a Presidência do
vereador Osmar de Jesus Souza. O Presidente solicitou ao secretário, o
Vereador Douglas André Santos que procedesse com a chamada nominal dos
senhores vereadores. Constando a presença dos Vereadores: Benedito
Donizete Carvalho, Douglas André Santos, Donizeti Silva da Rosa, Jenner
Charles Rennó, Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa, Osmar de Jesus
Souza, Roberto Carlos da Silva, Teobaldo Santana Pinto e Wanderson
Alessandro Ribeiro. Havendo número regimental o Presidente sob a proteção
de Deus declarou aberto os trabalhos. Logo após, cumprimentou os vereadores,
funcionários da casa, internautas e todos os presentes. Foi solicitado ao
vereador Wanderson que procedesse com a leitura do texto bíblico. Na
sequencia solicitou a leitura da Ata da sessão anterior, não havendo oposição
dos nobres pares quanto à aprovação da ata, solicitou a serventia da Casa que
colhesse as assinaturas dos Vereadores presentes na sessão. Ato contínuo,
solicitou ao secretário Douglas que procedesse com a leitura da Pauta: PAUTA
Leitura das Correspondências: Carta solicitando providências em relação
ao lixo depositado na Rodovia MG 173, propriedade do Sr. Kiko do
desmanche. Proposições Novas: Projeto de Lei Nº1.365/2017, que “Altera
denominação de Logradouro Público e dá outras providências”, de autoria
do Vereador Teobaldo Santana Pinto; Indicação nº076/2017, de autoria do
vereador Osmar de Jesus Souza. Indicações nº077/2017, nº078/2017, e nº
079/2017, todas de autoria do Vereador Teobaldo Santana Pinto. Ordem do
dia: Única discussão e votação: Projeto de Lei Nº1.360/2017, que “Dispõe
sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021 e dá outras
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providências”, de autoria do Executivo Municipal; Primeira Discussão e
Votação :Projeto de Lei Nº1.361/2017, que “Autoriza o Executivo Municipal
a sinalizar as estradas, os bairros, cruzamentos e pontos turísticos e
relevantes em nosso Município, e dá outras providências”, de autoria dos
vereadores: Teobaldo Santana Pinto e Donizeti Silva da Rosa; Segunda
Discussão e Votação:Projeto de Resolução nº004/207, que “Dá nome a
Tribuna Popular da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim/MG, além de
outras providências”, de autoria do Vereador Osmar de Jesus Souza. O
Presidente submete em segunda discussão o Projeto de Resolução Nº004/2017,
juntamente com os seus pareceres. Não havendo quem queira discutir
submeteu em segunda votação, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. O
Presidente submeteu em turno único de discussão o Projeto de Lei
Nº1.360/2017. Não havendo quem queira discutir submeteu em turno único de
votação, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. Na seqüência o Sr. Presidente
submeteu em primeira discussão o Projeto de Lei Nº 1.361/2017. Em discussão
o vereador Benedito Donizete parabenizou os vereadores autores da
proposição, mas que no seu modo de pensar deveria ser apresentado como
indicação. Em discussão o vereador Teobaldo, um dos autores da proposição
ressaltou que o projeto trará benefícios para a população e visitantes.

Ao

término da discussão submete em primeira votação, o qual foi aprovado por 7
(sete) votos favoráveis, 1 (um) abstenção do vereador Benedito Donizete.
Solicitou ao secretário, vereador Douglas que procedesse com as leituras das
Indicações apresentadas na ordem do dia. Ao término das leituras informou aos
senhores vereadores que as indicações serão encaminhadas ao Poder
Executivo para as devidas providências.

Na seqüência o Presidente abre a

palavra aos senhores vereadores. E no uso da palavra o vereador Lucas
procurou se informar o motivo pelo qual o departamento da polícia civil se
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encontra fechado desde o início do ano, devido alguns crimes acontecidos em
municípios vizinhos apresentou a sua preocupação referente à segurança
pública no município e foi informado pelo executivo, o qual disponibilizou
funcionários, mas o delegado preferiu estar atendendo somente as terças-feiras
em Sapucaí Mirim e acrescentou que não há previsão da abertura deste
departamento, o executivo demonstrou total apoio e que está comprometido no
que for para melhorar a segurança pública do município. Falou também sobre o
problema que os moradores da Rua dos Caétes enfrentam com as enchentes e
informa que a equipe que está realizando as obras na Rua Brasília, no Jardim
São Geraldo logo dará início na Rua dos Caétes e informa que irão calçar mais
cento e cinqüenta metros na estrada do Rodeio. Propôs apresentar um projeto
sobre a escola do legislativo, visando à capacitação de vereadores e servidores
e também o Parlamento Jovem, uma forma de incentivar a juventude a participar
diretamente da política. E no uso da palavra o vereador Donizeti comentou
sobre o projeto de lei nº1.361 o qual tem como objetivo informar e facilitar a
identificação do bairros da zona rural. E no uso da palavra o vereador Douglas
ressaltou sobre o problema que os moradores da rua dos Caetés enfrentam nos
períodos de chuvas, causando muitos transtornos. Falou também sobre o
problema que a dona Toninha, moradora no Jardim São Geraldo enfrenta
quando as águas invadem sua residência, pede providências. Solicitou também,
a pedido de moradores próximos ao viaduto, uma limpeza, manutenção do
bueiro e também sobre uma placa que esta abaixo da altura, causando perigo
para os transeuntes. Comentou que esteve em Belo Horizonte juntamente com o
vereador Lucas, diz que foram muito bem recebidos pelo deputado Dalmo
Ribeiro e irão apresentar projetos os quais trarão benefício para a população em
geral. E no uso da palavra o vereador Teobaldo agradeceu o apoio dos demais
vereadores na aprovação do projeto que apresentou. Solicitou reforma da UBS
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no bairro do Paiol, Construção de um Bueiro no bairro dos Nogueiras e também
a abertura de uma curva próximo ao picador, que tem como objetivo dar mais
segurança para os que trafegam por essa estrada. E no uso da palavra o
vereador Wanderson registrou a presença do jovem Gustavo, o qual o informou
que o seu avô doou um terreno para Prefeitura para a construção de um campo
socyte no Bairro Sapucaí e aproveitou o ensejo para solicitar ao presidente que
encaminhe um ofício ao executivo pedindo agilidade neste na realização desta
obra. E no uso da palavra o vereador Jenner parabeniza os vereadores que
estiveram com o deputado Dalmo e que vieram com novas idéias, novos
projetos e também agradece o empenho do presidente que vem administrando
muito bem a câmara municipal. Informou a todos que qualquer alteração no
plano de carreira será mediante a lei e que nunca irão aprovar projetos para
prejudicar os professores. Comunica que estará em uma audiência com o
senador Anastasia e o deputado Dalmo para trazer benefícios e valorização
para os professores. Agradeceu o executivo pelo início das obras e acrescentou
que mais uma vez vem cumprindo com o que foi prometido e realizando a cada
dia mais obras e esta a disposição para atender a todos. E no uso da palavra o
vereador Donizete Carvalho parabeniza a polícia militar do município pelo
empenho e dedicação. Falou sobre a importância da participação da população
na política. Esclareceu o seu voto de abstenção no Projeto de Lei Nº1.361/2017,
pois estava receoso com o teor do projeto. Referente à multa que o município
deve pagar diz que o candidato eleito recebe o que foi realizado de bom no
município, mas o que foi falho deve administrar. A parte o vereador Jenner
informa que o governo do PT foi multado, referentes às questões ambientais e
assumiu um compromisso de cumprir um termo de ajustamento de conduta, não
cumpriu, diante da inadimplência o município foi multado por não ter cumprido, e
hoje recorre ao máximo para que esse recurso seja investido no município. O
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Presidente, em seu pronunciamento ressaltou a importância do Projeto de Lei
nº1.361/5017 que vem sinalizar as estradas que dão acesso aos bairros.
Solicitou que sejam instaladas placas com as denominações no loteamento
novo. Agradeceu os demais vereadores pela aprovação do Projeto de
Resolução, e ressaltou que o homenageado foi vereador, presidente da câmara,
trabalhou pelo desenvolvimento do município. Agradeceu o executivo que vem
administrando com responsabilidade o município e informa que em breve a
população será beneficiada com cinqüenta casas populares. Agradeceu e
registrou a presença dos motoqueiros na sessão e diz que levará ao
conhecimento do executivo a reivindicação apresentada. E não havendo mais
nada a ser dito e discutido entre os edis presentes, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei a
presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos Edis presentes.
Sala das Sessões, 19 de Setembro de 2017.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

4)-___________________ 5)-__________________ 6)-___________________

7)-___________________ 8)-__________________ 9)-___________________
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