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

Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, nesta cidade de
Sapucaí Mirim, localizada na Rua das Oliveiras, nº135, no Plenário Vereador
Raimundo de Alcântara Barbosa, com início às 19h00, realizou a 5ª 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, Lucas
Alcântara Vasconcelos Barbosa, Osmar de Jesus Souza, Roberto Carlos
da Silva, Teobaldo Santana Pinto e Wanderson Alessandro Ribeiro, esteve
ausente o vereador Jenner Charles Rennó. 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 Wandersom Alessandro Ribeiro que
procedesse com a leitura do texto bíblico. Na sequencia solicitou a leitura da
Ata, o vereador Wanderson pediu a dispensa da leitura, havendo consenso do
plenário, solicitou ao secretário Douglas André Santos que procedesse com a
leitura da pauta. Leitura das Correspondências: Proposições Novas: Projeto
de Lei Ordinária nº1349/2017, que “Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”, de
autoria do Executivo Municipal. Indicação nº010/2017, de autoria dos
vereadores Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa e Douglas André
Santos. Indicação nº011/2017, de autoria do Vereador Roberto Carlos da
Silva. Indicação nº012/2017, de autoria do Vereador Osmar de Jesus Souza.
Indicação nº013/2017, de autoria do Vereador Benedito Donizete Carvalho.
Indicações nº014/2017 e nº015/2017, ambas de autoria do Vereador Osmar
de Jesus Souza. O Presidente solicitou ao secretário que procedesse com a
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leitura das Indicações apresentadas na ordem do dia. Ao término da leitura
encaminhou-as ao executivo municipal para que tome as devidas providências.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº1349/2017 para comissões de: Constituição
Justiça e Redação e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na
sequencia o Presidente abriu a palavra aos vereadores. E no uso da palavra o
vereador Donizete Carvalho comentou sobre sua indicação que solicita
manutenção da passarela “José Bráz Claudiano”, haja vista que desde sua
inauguração nunca foi feita uma manutenção, sendo necessária para maior
segurança da população. Parabenizou o idealizador do primeiro jornal serras
verdes que será veiculado no município. Comentou sobre a instalação da
biblioteca nos fundos do banco do Brasil, afirmando que o ambiente é precário e
foi informado que estão com deficiência de espaços e a pessoa que está
trabalhando na biblioteca é uma funcionária pública que está desviada de
função, solicitou providência neste sentido. E no uso da palavra o vereador
Lucas destacou a indicação Nº010/2017 de autoria do vereador, juntamente com
o vereador Douglas, os quais solicitam ao executivo que seja encaminhado a
câmara projeto de lei que concede reajuste salarial para os funcionários
públicos, pois à constituição federal assegura esse direito ao funcionalismo
público e ressaltou ainda que o estatuto dos funcionários está totalmente
desatualizado, que necessita de uma reforma. Sobre a instalação da biblioteca
diz que as condições são péssimas e de difícil acesso e diz que irá apresentar
um ofício solicitando informações sobre o real motivo de ter se instalado aos
fundos do banco do Brasil e convida a todos para fazerem uma visita a
biblioteca. Referente à iluminação pública, aproveita a oportunidade para
agradecer o prefeito por ter atendido os dezessete pontos que precisavam de
trocas de lâmpadas e informa a todos o número 0800 031 151, caso observem
a necessidade de troca, a CEMIG tem sete dias úteis para estarem trocando
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essas lâmpadas e estarão fiscalizando para verem se o prazo está sendo
cumprido. E no uso da palavra o vereador Douglas ressaltou sobre a situação
das estradas municipais que estão com difícil acesso, necessitando de
manutenção e sugeriu aos vereadores que marquem uma reunião com
executivo para expor a real situação, e as providencias sejam tomadas. Pediu a
colaboração de todos os vereadores referente às diárias, para que sejam
apresentados os requerimentos e posteriormente sejam apresentados os
comprovantes, desta forma acredita que estarão dando mais transparência. E no
uso da palavra o vereador Teobaldo concordou com o quê ressaltou o vereador
Douglas, pois o vereador deve sim viajar em busca de recursos para o
município, mas que é de suma importância dar transparência dos atos públicos.
Aproveitou o ensejo para parabenizar o vereador Osmar, o qual vem
administrando a câmara com responsabilidade. O Presidente da Câmara
responde ao vereador Donizete Carvalho que levará a reivindicação ao
executivo para tome providências e resolva da melhor forma a instalação da
biblioteca. Sobre a passarela também será reivindicado melhorias visando a
segurança dos transeuntes. Sobre a subvenção a DYNALF, sempre apoiaram a
permanência das fábricas no município,, e o executivo demonstra preocupação
com essas empresas, pois reconhece a importância de se valorizá-las. Falou
sobre as indicações de sua autoria, calçamento na rua do Tatini, sendo uma
reivindicação de todos os moradores e também urgência na instalação de
lixeiras na localidade. Pediu também manutenção no campo de futebol da Vila
São Geraldo e acrescentou que o prefeito deve investir no esporte, pois a
prática de esportes é a valorização da criança e do adolescente e a câmara
municipal apoia e incentiva esta causa. Afirmou que não medirá esforços para
desempenhar seu mandato com transparência e responsabilidade. E não
havendo mais nada a ser dito e discutido entre os edis presentes, o Senhor
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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, 18 de Abril de 2017.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

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

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