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

Aos três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, nesta cidade de Sapucaí-Mirim,
localizada na Rua das Oliveiras, nº165, no Plenário Vereador Raimundo de Alcântara
Barbosa, com início às 19h00, realizou a 4ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura, sob a Presidência do vereador Osmar de Jesus Souza. O
Presidente solicitou ao secretário, que procedesse com a chamada nominal dos senhores
vereadores. Constando a presença dos Vereadores: Benedito Donizete Carvalho,
Donizeti Silva da Rosa, Douglas André Santos, 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, o Presidente solicitou ao secretário
que procedesse com a leitura da Ordem do dia: Leitura das Correspondências:
Relatório Anual de Atividades 2017 – EMATER. Relatório Anual de Gestão 2017 Secretaria Municipal de Saúde. Prestação de Contas, Balancete da Receita e
Despesa Exercício 2017 - Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim/MG. O Sr.
Presidente solicita a leitura das correspondências apresentadas na ordem do dia após a
leitura abriu a palavra aos senhores vereadores no prazo regimental. E no uso da palavra
o vereador Donizete Carvalho parabenizou o presidente da câmara pela administração
responsável que vem realizando, ressaltou também sobre o uso da tribuna, pois facilita o
uso da mesma, fazendo valer a democracia, oportunizando a apresentação de
reivindicações. Solicitou ao presidente que faça um investimento para melhorar a
transmissão das reuniões, pois muitas pessoas acompanham o trabalho dos vereadores de
suas casas. Diz que lutam contra um sistema político, pois os funcionários tem medos de
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lutar por seus direitos. Citou como exemplo o município de Brazópolis, na administração
do João Mauro, o qual adotou o orçamento participativo, para que as pessoas
começassem a participar da administração. Informou a todos que a Casa de Repouso São
Vicente de Paula, tem como presidente, o Sr. Robson Braga e convida a todos para uma
reunião que será realizada no dia 9 de abril no salão paroquial. E no uso da palavra o
vereador Jenner ressaltou que infelizmente pessoas maldosas fazem comentários
desnecessários com o intuito de denegrir a imagem do vereador e do executivo, e
esclareceu para os funcionários públicos que os vereadores da base do governo e nem o
prefeito, de maneira alguma, serão contra qualquer projeto que visa beneficiá-los.
Informou que infelizmente o governo de Minas Gerais, além de atrasar os repasses para
os municípios agora está atrasando os repasses para a assembléia de minas e podem
comprometer até os pagamentos dos funcionários da assembléia. Ressaltou sobre o que
foi citado a respeito da administração do João Mauro, mas que a população, atualmente
está bem informada e querem ver os gestores trabalhando com responsabilidade.
Parabenizou o presidente Osmar pelo trabalho que vem sendo feito na câmara municipal,
mas que é necessário se ter regras para fazer uso da tribuna e que o respeito ao próximo
deve ser prioridade. E no uso da palavra o vereador Teobaldo ressaltou sobre os
comentários maldosos que vem sendo feitos na cidade, no que se refere que alguns
vereadores foram contra ao aumento para os funcionários públicos, sendo uma mentira
descabida e pediu mais respeito com trabalho do vereador. O Presidente em seu
pronunciamento informou que vem fazendo um trabalho consciente e responsável e irá
melhorar ainda mais no que diz respeito aos investimentos para transmissão das reuniões.
Comentou sobre o ex –prefeito João Mauro, o qual apresentou uma sugestão para o exprefeito Reginaldo, no que tange a contratação de uma cooperativa conhecida como
COBASA, a qual causou um desfalque absurdo para o município de Sapucaí Mirim e
recorda que na época quando tentavam aprofundar sobre o assunto, ou seja,cumprir com
a função do vereador, eram ameaçados de morte através de ligações. Parabenizou o
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executivo pelas obras que estão sendo realizadas e também pelo empenho em administrar
com respeito ao dinheiro público. 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, 03 de Abril de 2018.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

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

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