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

Aos dois dias do mês de maio 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 6ª 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, 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. O vereador Teobaldo pediu a dispensa da
leitura, havendo consenso do plenário, solicitou ao secretário Douglas André
Santos

que

procedesse

com

a

leitura

Correspondências: Ofício da DYNALF.

da

pauta.

Leitura

das

Proposições Novas: Projeto de

Resolução nº002/2017, que “Concede aumentos nos vencimentos dos
servidores

públicos

da

Câmara

Municipal

de

Sapucaí-Mirim/MG,

abrangendo os cargos de provimentos efetivos e comissionados, e dá
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Resolução
nº003/2017, que “Dispõe sobre os trajes a serem usados pelos vereadores
nas sessões da Câmara Municipal de Sapucaí-Mirim/MG, e dá outras
providências”, de autoria da Mesa Diretora. Indicações nº016/2017 e
nº017/2017,

ambas

de

autoria

dos

vereadores

Lucas

Alcântara

Vasconcelos Barbosa e Douglas André Santos. Moção de Congratulação e
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Aplausos ao Grupo de Capoeira Expressão Negra, de autoria dos
vereadores Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa e Douglas André
Santos. Ordem do dia: Única Discussão e Votação ao 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. Dando sequencia aos trabalhos o Presidente
submeteu o Projeto de Lei Nº 1349 em turno único de votação, o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos. Distribuiu os Projetos de Resolução de Nº002
e 003/2017, para as comissões de Constituição Justiça e Redação e
Fiscalização Financeira e Orçamentária para que analisem, elaborem e
apresentem seus pareceres. Solicitou ao secretário que procedesse com a
leitura das indicações, ao término encaminhou-as ao executivo municipal
para as devidas providências. Ato contínuo, leitura da Moção de
Congratulação de Aplausos ao Grupo de Capoeira pela realização do 11º
Batizado e troca de graduação 2017. O Presidente comunicou aos demais
vereadores que a Moção está à disposição dos senhores vereadores para
ser assinada. Na sequencia o Presidente abre a palavra aos senhores
vereadores. E no uso da palavra o vereador Wanderson agradeceu o executivo
municipal pelo serviço de manutenção na estrada municipal Marcos Nogueira
que dá acesso ao bairro dos Nogueiras. Manutenção na estrada José Lázaro
Teixeira. Reforma da ponte que se inicia o entroncamento na estrada municipal
José de Paiva e Silva com a estrada José Lázaro Teixeira. Registrou a presença
na sessão do jovem Adelson e do Sr. Abel, e informou que estiveram reunidos
para tratar sobre a reforma e construção de vestiários no campo de futebol do
bairro dos Nogueiras. E no uso da palavra o vereador Donizete ressaltou sobre
a reunião realizada na câmara com o presidente do sindicato e informa que irão
iniciar um trabalho no município visando o cumprimento dos direitos dos
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funcionários públicos. Comentou sobre o incêndio ocorrido no galpão onde a
ACASAM, a associação de catadores realiza o seu trabalho e aproveitou a
oportunidade para convidar os senhores vereadores para darem um apoio a
esta associação a qual realiza um trabalho de grande importância para o
município. Informou os senhores vereadores que a

ACASAM reivindica a

doação de um terreno onde possam se instalar. Comentou sobre a situação que
se encontra a quadra “Mineirinho” e questiona a quem compete a limpeza desta
quadra, pois as crianças estão expostas a doenças devido a sujeira do local. E
no uso da palavra o vereador Roberto Carlos agradece o Prefeito Municipal pela
grande obra que foi realizada no bairro da Ponte Nova e também os funcionários
que estiveram empenhados trabalhando nas melhorias desta obra. E no uso da
palavra o vereador Lucas destaca a indicação 016, que trata da Rua Aracaju
uma das poucas ruas que ainda não foi calçada e Indicação 017 que trata da
limpeza e manutenção as margens do rio. Aproveita o ensejo para agradecer o
executivo que com muito carinho vem atendendo as indicações. Ressaltou que
estará empenhado em legislar juntamente com a população, pois o vereador é o
representante do cidadão sapucaense. Fala sobre o problema do atendimento
do banco do Brasil, sobre o acesso aos caixas eletrônicos e que seja melhorado
está questão, pois vêm trazendo muitos transtornos as pessoas. Sugeriu
também a elaboração de um calendário efetivo de eventos e que o mesmo seja
divulgado no site da Prefeitura. E no uso da palavra o vereador Teobaldo
solicitou a valorização do esporte do município, através de realização de
campeonatos nos bairros rurais, ressaltou ainda que o esporte é um meio de
atrair crianças, jovens e proporcionar uma qualidade de vida para a população.
Solicitou manutenção na Rua do Cemitério. Comentou que esteve presente no
último evento realizado pelo Grupo de Capoeira expressão negra, e parabenizou
os idealizadores do evento. Ressaltou a importância do respeito, pois o vereador
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não tem autonomia para executar obras. E no uso da palavra o vereador Jenner
justificou sua ausência na última sessão ordinária, pois este com o deputado
Dalmo Ribeiro, onde tratou de assuntos referentes ao município. Ressaltou que
já existe uma lei, inclusive o projeto é de sua autoria, que criou o calendário de
eventos do município, solicitou ao secretário de educação juntamente com a
secretaria de turismo elabore o calendário e divulgue. Aproveitou a oportunidade
para esclarecer alguns boatos que vereadores recebem diárias e não fazem jus
delas, ressaltou que desconhece esta situação e acrescentou que esses boatos
atingem a todos vereadores. Faz leitura de um trecho de um parecer do tribunal
de contas referente às regras das diárias. Informou os senhores vereadores que
se encontra tramitando na assembleia legislativa um projeto de lei autorizando o
governo a hipotecar imóveis do estado e cita como exemplo a escola estadual e
a escola do bairro dos Nogueiras, as quais podem ser vendidas e
posteriormente seja cobrado os aluguéis e informa que os deputados devem
ser pressionados para que não aprovem este projeto. E no uso da palavra o
vereador Osmar agradeceu a população presente e ressaltou que a câmara
estará sempre aberta para recebê-los. Solicitou mais empenho na área do
esporte, principalmente no bairro dos Nogueiras, Jardim São Geraldo visando
ocupar o tempo de crianças e adolescentes com a prática de esportes. Sugeriu
que seja realizado um campeonato municipal nos bairros rurais: Juncal, Paiol,
Nogueiras e afirmou que irá se empenhar juntamente com o vereador Teobaldo
que é o representante do bairro do Paiol, para que sejam realizados eventos
relacionados ao esporte. O Presidente comunica que os assuntos abordados
pelos senhores vereadores serão levados ao conhecimento do executivo
municipal, para que junto com a câmara municipal sejam tomadas as devidas
providências. Ressaltou ainda que cada vereador tem a sua maneira de
expressar, mas acredita que todos estão para somar com a administração em
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prol de um município melhor para toda a população. Sobre as diárias, diz que
existem regras para serem liberadas em conformidade com as leis e cada
vereador tem conhecimento das suas responsabilidades com o dinheiro público.
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, 02 de Maio de 2017.
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