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

Ata da 14ª Reunião Ordinária e 3ª Itinerante da Câmara Municipal de Sapucaí
Mirim, aos sete dias do mês de Outubro de dois mil e quatorze, às 19:00 horas,
realizou-se na Escola Municipal “Presidente Dutra”, no bairro dos Nogueiras,
sessão pública, onde os vereadores reuniram-se ordinariamente, sob a
Presidência do Sr. Donizeti Silva da Rosa, tendo como secretário o vereador
Wanderson Alessandro Ribeiro e contaram com a presença dos vereadores:,
Isaac Borges da Rosa, Lucas Camargo dos Santos, Mauro Ribeiro de Almeida,
Osmar de Jesus Souza, Roberto Carlos da Silva e Rogério de Oliveira Tenório.
Esteve ausente o vereador Jenner Charles Rennó. Havendo número regimental
o Sr. Presidente declara aberta a sessão e pede ao vereador Mauro 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: Proposições Novas: Projeto de Lei nº1232/2014 que,
“Municipaliza e denomina logradouro público de Sapucaí-Mirim e dá outras
providências”, de autoria dos vereadores Rogério de Oliveira Tenório e Lucas
Camargo dos Santos; Projeto de Lei nº1233/2014 que, “Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Sapucaí-Mirim para o exercício financeiro de 2015 e
dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei
nº1234/2014 que, “Declara de utilidade pública a Associação dos Taxistas de
Sapucaí-Mirim/MG – ATASM, de autoria do Vereador Jenner Charles Rennó;
ORDEM DO DIA: Única Discussão e Votação Projeto de Decreto Legislativo
nº001/2014 que, “Dispõe sobre a aprovação das contas do Município de
Sapucaí-Mirim/MG, referente ao exercício financeiro de 2012”, de autoria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Projeto de Decreto
Legislativo nº002/2014 que, “Dispõe sobre a reprovação das contas do
Município de Sapucaí-Mirim/MG, referente ao exercício financeiro de 1989”, de
autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Requerimento
nº011/2014, de autoria dos vereadores Lucas Camargo dos Santos e Rogério de
Oliveira Tenório; Requerimento nº012/2014, de autoria dos vereadores Lucas
Camargo dos Santos e Rogério de Oliveira Tenório; Requerimento nº013/2014,
de autoria dos vereadores Lucas Camargo dos Santos e Rogério de Oliveira
Tenório. O Sr. Presidente consulta o plenário para a retirada de pauta dos
Projetos de Lei e Projetos de Decretos apresentados na ordem do dia, havendo
consenso para a retiradas dos mesmos. Na sequencia solicita a leitura do
Requerimento Nº11/2014, no qual os vereadores autores requerem informações
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sobre a prestação de contas referente a compra de material escolar no ano 2013
até a presente data.Requerimento em discussão. Em discussão o vereador
Lucas diz que através dos requerimentos de informação é que o vereador
solicita informações e Ressalta que o prefeito não gosta de responder os
requerimentos. Informa que houve comentários sobre a compra abusiva de
certos materiais escolares e a falta de outros. Em discussão o vereador Osmar
fala sobre a importância de se apresentar requerimentos e coloca que se dispõe
para ir até a prefeitura para pedir informações, mas ressalta que como vereador
autor disse acredita realmente que foi comentários. Em discussão o vereador
Rogério diz ser um requerimento simples, mas que deve ser esclarecidos. Após
discussão submete em votação, o qual foi aprovado por 7 (sete) votos. Leitura
do Requerimento Nº12/2014 no qual os vereadores requerem informações e
esclarecimentos na obra realizada na Praça Lamartine José de Faria. Em
discussão o vereador Lucas diz que está obra foi iniciada pelo ex-prefeito e a
população não teve e não tem informações sobre a situação da mesma, pois
existem muitos boatos sobre o andamento desta obra. Após discussão submete
em votação, o Requerimento Nº012/2014 foi aprovado por 7 (sete) votos. Leitura
do Requerimento Nº013/2014, no qual requer prestação de contas referente ao
Rodeio, evento realizado em setembro de 2014. Após leitura submete em
discussão. Em discussão o vereador Lucas elogia o evento realizado, mas
questiona sobre a prestação de contas, pois também são questionados sobre o
valor gasto. Em discussão o vereador Rogério comunica que não existe repasse
para rodeio e diz ser favorável a realização deste evento, é contra é fazer a festa
e os comerciantes do município não poder vender o seu produto. Em discussão
o vereador Osmar diz ser favorável a apresentação de requerimentos, mas
explica que o evento foi realizado pela empresa Guto Eventos e ressalta que de
maneira alguma o prefeito negou espaço para os comerciantes do município e
venderam sim seus produtos. Após discussão submete o Requerimento
Nº013/2014 em votação, o qual foi aprovado por 7 (sete) votos. Continuando
abre a palavra aos senhores vereadores. E no uso da palavra o vereador Lucas
agradece a presença da comunidade dos Nogueiras e diz a Câmara está de
portas abertas para atender a população. Fala sobre a dificuldade dos
vereadores da oposição e que infelizmente seu pedido é atendido. Comenta
sobre a sujeira que se encontrava no dia da eleição e gostaria que no segundo
turno tivesse mais consciência. Elogia a iluminação e parabeniza o executivo
pelas obras que estão sendo realizadas no município. Fala sobre a principal
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função do vereador que é fiscalizar. Diz que é oposição responsável e está para
somar e ajuda e apóia sim os projetos que são apresentados para o progresso
para o município. E no uso da palavra o vereador Wanderson justifica a
ausência do presidente da câmara o qual teve que fazer em regime de urgência
uma viagem até capital mineira para tratar de assuntos referentes ao município.
Diz ser vereador da base, mas cobra reivindica, pois foi eleito para representar a
população. Fala sobre as emendas destinada ao município por intermédio do
Deputado Geraldo Tadeu que infelizmente não conseguiu ser reeleito. Informa
que solicitou através de indicação calçamento em frente a Escola do bairro dos
Nogueiras, da Igreja e também em outros pontos críticos do bairro. Fala sobre a
preocupação a nível mundial sobre a falta de água e acrescenta que a
comunidade está sofrendo com a carência deste recurso natural que é
indispensável para a vida. E no uso da palavra o vereador Isaac fala sobre o
problema sobre a falta de água que está escrito na bíblia. A comunidade deve
cobrar do poder público e apresentar sugestões, participar. O vereador Rogério
pede autorização do presidente para se ausentar da sessão pois não está
passando bem tendo o consenso do Presidente. E no uso da palavra o vereador
Mauro comenta que não tinha conhecimento da situação critica que encontra a
questão da água no bairro na escola e acredita que todos os vereadores estão
mobilizados e apresentarão sugestões ao executivo para solucionar ou amenizar
está questão. E no uso da palavra o vereador Roberto Carlos diz que há muito
tempo que a população vem sofrendo com a falta de água, e cita o problema
que as famílias da Ponte Nova enfrentaram e foi resolvido depois da construção
de um poço artesiano e se coloca a disposição para buscar juntamente com as
pessoas da comunidade uma solução para este problema. E no uso da palavra
o vereador Osmar diz que com certeza verão uma solução para o problema da
água no bairro dos Nogueiras. Comenta sobre as dificuldades que enfrentou no
mandato passado, pois apresentava sugestões, projetos para o bairro, mas
infelizmente o ex- prefeito engavetava todos os seus projetos, e agora diz que
finalmente com o Prefeito Jefferson muitas obras serão realizadas, pois ele
aceita sugestões, é um prefeito que dá abertura para todos. A parte o vereador
Lucas diz que infelizmente está sofrendo pela falta de atendimento do executivo
nas propostas por ele apresentadas. Dando continuidade o vereador diz que os
vereadores devem somar com a comunidade visando a solução dos problemas.
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
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qual lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos Edis
presentes.
Sala das Sessões, 07 de Outubro de 2014.

1)-_______________________ 2)-_______________________

3)-_______________________ 4)-________________________

5)-_______________________6)-_________________________

7)-_______________________8)-_________________________
9)-_______________________
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