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

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos três
dias do mês de Março de dois mil e quinze, às 19:00 horas, realizou-se na sede
da Câmara Municipal “José do Carmo Trindade”, sito Rua das Oliveiras, 135,
sessão pública, onde os vereadores reuniram-se ordinariamente, sob a
Presidência do Sr. Wanderson Alessandro Ribeiro, tendo como secretário o
vereador Isaac Borges da Rosa e contaram com a presença dos vereadores:
Donizeti Silva da Rosa, Mauro de Almeida Ribeiro, Roberto Carlos da Silva,
Jenner Charles Rennó, Osmar de Jesus Souza, Lucas Camargo dos Santos e
Rogério de Oliveira Tenório. Havendo número regimental o Sr. Presidente
declara aberta a sessão. Solicita 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 do plenário prossegue solicitando a leitura da PAUTAProposições Novas: Projeto de Lei Nº1256/2015, que “Dispõe sobre a
expedição de receitas médicas e odontológicas digitadas e/ou datilografadas e
da outras providências”, de autoria do vereador Jenner Charles Rennó. Ordem
do Dia: Requerimento em Única discussão e votação: Requerimento de
Informação Nº001/2015, de autoria do Vereador Lucas Camargo dos Santos.
Indicações, Nº001, Nº002 e Nº003/2015 todas de autoria do vereador Lucas
Camargo dos Santos. Na sequencia o Sr. Presidente encaminha o Projeto de
Lei Nº1256/2015 para as Comissões de Constituição Justiça e Redação e
Comissão de Saúde, Ação Social, Educação e Cultura para estudo e emissão
de pareceres. O Sr. Presidente solicita a leitura do Requerimento de Informação
Nº001/2015. Ao término da leitura submete em discussão. Em discussão o
vereador autor da proposição comenta que já é de práxis a apresentação de
requerimentos solicitando informações, ou seja, prestação de contas e ressalta a
importância do referido, uma vez que através da resposta do executivo estarão
respondendo os questionamentos dos munícipes. Elogia o Carnaval realizado
neste ano no município. Em discussão o vereador Rogério comenta que o
requerimento apresentado é muito bem vindo, pois não tem informações, então
evita comentar sobre o assunto e acreditando que o referido será respondido,
certamente o munícipe terá as informações. Ao término da discussão submete
em votação o Requerimento Nº001/2015, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos
favoráveis. Solicita a leitura das indicações Nº001, Nº002 e Nº003/2015. Ao
término da leitura comunica que as referidas indicações serão encaminhadas ao
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Executivo Municipal para que tome as devidas providências. Na sequencia abre
a palavra aos senhores vereadores. E no uso da palavra o vereador Lucas tece
comentário sobre suas indicações, as quais foram apresentadas na ordem do
dia e ressalta a importância da consciência do uso devido dos materiais de
segurança para os funcionários públicos, sugerindo a realização de palestras,
visando à segurança no trabalho, evitando problemas futuros e solicita que
esses materiais sejam oferecidos para os funcionários. Frisa a importância de se
criar o CONSEP- Conselho de Segurança Pública no município, pensando
sempre em melhorar a segurança da nossa cidade. Pede manutenção na
estrada do Rodeio, pois é uma estrada de grande circulação. E no uso da
palavra o vereador Isaac comenta que foi entregue projeto completo do asfalto
do Rodeio ao governador, a candidatos a deputados e foram informados sobre a
arrecadação de minas a qual recebe a terça parte de São Paulo. Agradece a
coragem do Prefeito que apresenta projeto de lei financiando com recurso
próprio o asfalto do Rodeio. Parabeniza o vereador Lucas pela indicação
sugerindo ao Executivo a formação do CONSEP e cita também a importância do
PROERD, sendo um programa que previne o envolvimento com drogas e
ressalta que a justiça e a cidadania devem caminhar juntas, sendo o CONSEP
uma aproximação com a comunidade visando a participação. E no uso da
palavra o vereador Rogério ressalta sobre as estradas municipais; como eram
bem melhores no ano de 1997, pois buscavam parecerias e atualmente não
observam melhoras. Questiona sobre a resposta de um requerimento
apresentado e aprovado nesta casa de leis, solicitando informações sobre as
obras de asfalto no centro da cidade, que até o momento não foi respondido.
Parabeniza a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E no uso da
palavra o vereador Osmar comenta que nada foi feito na área do esporte na Vila
São Geraldo. Pede a construção de Vestuário no campo de futebol no bairro dos
Nogueiras e também no bairro do Paiol. Sugere que sejam realizados eventos
esportivos voltados para crianças e jovens. Fala também sobre a construção de
uma Ponte no bairro de Santa Luzia, sendo de grande importância, pois existe
um morador que reivindica esta melhoria. Solicita também a abertura da Estrada
do Cassununga, indicação já apresentada algum tempo e cita as obras
realizadas neste bairro. Pede o plantão de motorista e ambulância no posto de
saúde, pois caso haja alguma emergência possam atender a população. Pede a
municipalização de uma estrada no bairro da Cachoeira, que se inicia na
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propriedade do Tião Marruco até a propriedade do Tião Moreira, para que
possam melhorar a situação desta estrada. Ressalta que o vereador representa
a população, e acrescenta que está para somar com a administração, sendo que
as reivindicações apresentadas devem ser levadas ao conhecimento do
executivo, visando providências. E no uso da palavra o vereador Mauro
parabeniza o vereador Lucas pela apresentação das indicações e também o
vereador Jenner pela elaboração e apresentação do Projeto de Lei e diz ao
vereador que pode contar com o seu voto. Parabeniza também o vereador
Osmar pelas palavras, pelo trabalho que realiza como vereador. Parabeniza o
Presidente da Câmara pelo trabalho que vem sendo realizado, visando à
transparência e solicita que continue realizando as reuniões itinerantes. Pede a
elaboração de uma Moção de Pesar a família do Sr. Toninho Trocate. E no uso
da palavra o vereador Jenner comenta que o Projeto de sua autoria apresentado
e encaminhado para as comissões permanentes nesta noite, um projeto de lei
que visa às receitas e pedidos de exames sejam impressos para que o paciente
esteja ciente do que foi receitado e que os farmacêuticos também possam
entender o que está receitado, deixando um prazo de noventa dias para se
vigorar, sendo beneficiada a população em geral e conta com o apoio dos
vereadores na aprovação do referido e convoca para reunião de Comissão de
Saúde, Ação Social, Educação e Cultura para estudo e emissão de parecer para
o próximo dia 5 de Março as 16 horas no plenário da Câmara Municipal.
Parabeniza as Mulheres pelo seu dia. Parabeniza o Presidente da Câmara. O
Sr. Presidente comunica os vereadores que se encontra na secretaria desta
Casa o Plano de Trabalho da APAE de 2015 e também o relatório de Atividade
da EMATER referente ao ano de 2014. Comunica também que a partir deste
mês, serão publicados os trabalhos de todos os vereadores no Jornal Correio da
Serra, dando assim mais transparência aos trabalhos do legislativo. 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.
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Plenário Vereador “Raimundo de Alcântara Barbosa” (Tito), 03 de Março de
2015.

1)-_______________________ 2)-_______________________

3)-_______________________ 4)-________________________

5)-_______________________6)-_________________________

7)-_______________________8)-_________________________
9)-_______________________
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