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

Ata da 13ª Reunião Ordinária e 2ª Itinerante da Câmara Municipal de Sapucaí
Mirim, aos dezesseis dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às 19:00
horas, realizou-se na Escola Municipal “Conselheiro Rui Barbosa”, no bairro do
Juncal, 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 Wanderson 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: Proposições
Novas: Indicação 0024/2014, de autoria do Vereador Roberto Carlos da Silva.
ORDEM DO DIA: 2ª Discussão e Votação: Projeto de Lei nº1227/2014, que
“Declara de utilidade publica a Associação Comercial e Empresarial de SapucaíMirim/MG”, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó; Projeto de Lei
nº1228/2014, 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 Final do Projeto de Lei Nº1227/2014. Submete o Projeto em
discussão. Após discussão o Sr. Presidente submete o Projeto de Lei
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Nº1227/2014 em segunda votação, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. Leitura
do Parecer Final ao Projeto de Lei Nº1228/2014. O Sr. Presidente submete em
segunda discussão. Após discussão o Sr. Presidente submete em segunda
votação, o Projeto de Lei Nº1228/2014, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos.
Leitura do Parecer Final ao Projeto de Lei Nº1229/2014, submete o projeto em
segunda discussão. Após discussão submete em segunda votação, o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos. Leitura do Parecer Final ao Projeto de Lei
Nº1230/2014. Submete em segunda discussão. Após discussão submete em
votação, o qual foi aprovado em segunda votação por 8 (oito) votos. Leitura do
Parecer final referente ao projeto de lei Nº1231/2014. Submete o Projeto em
discussão. Ao término da discussão submete em segunda votação o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos. Leitura do Parecer referente ao Projeto de
Resolução Nº0003/2014. Após discussão o Sr. Presidente submete o Projeto de
Resolução em segunda 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 Lucas Camargo se coloca a disposição para contribuir no
que for necessário para o progresso do município. Diz que Sapucaí Mirim está
ficando linda e acredita que todos terão orgulho de morar nesta cidade. E no
uso da palavra o vereador Isaac diz que não ser político, ocupar um cargo, mas
devem se doar para que coisas de fato comecem a caminhar, acontecer, o bem
comum deve estar acima de tudo. E no uso da palavra o vereador Wanderson
agradece primeiramente a Deus pela oportunidade de estarem realizando uma
reunião no bairro do Juncal e parabeniza o executivo pela dedicação e empenho
no que tange a instalação de uma torre de celular no bairro do Juncal. Ressalta
que se sente valorizado, pois nunca participou de uma reunião que tivesse a
presença de tantos munícipes como esta que esta sendo realizada no bairro do
Juncal e acrescenta que a presença da população é muito importante, pois dá
ânimo desperta o desejo, vontade ainda mais de se trabalhar e parabeniza a
população do bairro do Juncal pela presença maciça na sessão. E no uso da
palavra o vereador Mauro agradece o presidente pela oportunidade de se
realizar a sessão no bairro do Juncal e frisa a importância de se levar o
conhecimento para munícipes e de trabalhar pela transparência dos atos
públicos. Ressalta que são nove vereadores a favor do município. Coloca-se a
disposição do bairro no que for necessário. E no uso da palavra o vereador
Roberto Carlos Parabeniza e agradece o executivo e diz que a instalação desta
torre no bairro é uma grande conquista da comunidade do Juncal. E no uso da
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palavra o vereador Rogério parabeniza o executivo pela apresentação de
projetos pelo bem comum e aproveita para agradecer também a presidente
Dilma pelos recursos que vem sendo liberados para o município. Fala sobre as
emendas parlamentares que estão sendo encaminhadas para o município pelos
Deputados Mauro Lopes, Adalclever e Geraldo Tadeu, e que infelizmente não
soube responder aos munícipes se hoje alguma emenda foi destinada pelo
Deputado Dalmo Ribeiro. Fala sobre a importância do acesso a internet no que
tange a informação para a população. Parabeniza o executivo pela Festa de
Rodeio e questiona, pois comerciantes não podem vender seus produtos devido
a festa ser terceirizada e pergunta sobre a prestação de contas do Rodeio. E no
uso da palavra o vereador Osmar elogia a comunidade do Juncal e ressalta a
importância de serem unidos. Parabeniza a Associação do bairro e diz que
através das entidades poderão estar recebendo recursos diretamente. Fala
sobre o empenho do executivo e seu compromisso com bem estar de todos.
Parabeniza o Presidente da Câmara Jenner pela garra e força de vontade, pois
em breve será inaugurada a sede própria da Câmara Municipal e solicita ao Sr.
Presidente que seja feito o convite para a população do bairro do Juncal para
estarem presentes na inauguração. E no uso da palavra o vereador Donizeti
Silva da Rosa agradece a todos pela aprovação e apoio e também a presença
da população na sessão. O Sr. Presidente em seu pronunciamento fala do curto
período que ocupou a cadeira de presidente na Câmara Municipal no ano de
2010 e ressalta que preocupado com a população da zona rural estudava uma
forma de levar a informação do trabalho legislativo até os bairros, apresentou
projeto que criou as reuniões itinerantes. Agradece todos os munícipes pela
presença e também os que colaboraram diretamente para a realização da
mesma. Comunica e informa a população sobre os recursos encaminhados para
o município, através de emendas dos Deputados Adalclever e Mauro Lopes e
frisa que sem terem obtido voto no município já se preocupam com o município.
O Sr. Presidente abre a palavra a munícipe Viviane Marciano, a qual elogia a
realização da reunião e agradece executivo pela apresentação e vereadores
pela aprovação do Projeto que visa a instalação da torre de celular no bairro do
Juncal. E não havendo mais nada 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, 16 de Setembro de 2014.
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