ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA TRINTA E UM DE MARÇO DE 2021. Declarada aberta a Sessão.
No trigésimo primeiro dia do mês de março de 2021, no Plenário Vicente
Ferrer Godinho, às 19:00 horas, realizou-se a nona reunião ordinária da
primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de São Vicente de Minas.
COMPARECIMENTO: Compareceram os vereadores: Joel Junior dos
Santos (Presidente), Elias Ramos Dias (Vice-Presidente), Miguel Donisete
Gonçalves (Secretário), Samuel Carvalho, Rafael Francisco de Oliveira,
André Mângia de Sousa, Jonas Anderson Ribeiro, Sergio Teixeira Gomes e
Francisco de Assis Pereira. EXPEDIENTE: A pedido do Sr. Presidente Joel
Junior dos Santos, o vereador Miguel Donisete Gonçalves realizou a Leitura
da Ata da oitava reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de março
de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela totalidade dos presentes. O
Sr. Presidente Joel Júnior dos Santos leu Moção de Pesar pelo falecimento
do ex-deputado estadual Ivair Nogueira Pinho, destacando os serviços
prestados por ele ao nosso município, enquanto parlamentar. Leitura de
ofício protocolado nesta data, de autoria da Associação Comunitária Rural
Ribeiro das Águas, em esclarecimento ao ofício protocolado nesta casa sob
o nº 003/2021 de 15/01/2021. ORDEM DO DIA: Discussão e segunda
votação do Projeto de Lei de nº 020/2021, de iniciativa do Executivo, que
“Dispõe sobre o Programa de Regularização Fundiária Urbana visando
o cumprimento à Lei Federal nº. 13.465/17, e dá outras providências”.
O projeto foi aprovado pela totalidade dos presentes e segue para sanção.
Discussão e primeira votação do Projeto de Lei de nº 025/2021, de iniciativa
do Executivo, que “Dispõe sobre Reajuste dos Vencimentos dos
Agentes de Combate a Endemias, conforme valores estipulados pela
Lei Federal n°. 11.350/06 alterada pelas Leis Federais nº. 13.595/18 e
13.708/18, Portaria GM/MS nº. 3.317 de 07 de dezembro de 2020, e dá
outras providências”. O projeto foi aprovado pela totalidade dos presentes
e segue para segunda votação. O Sr. Presidente Joel Júnior dos Santos
mencionou a Portaria nº 015/2021, que alterou o horário das reuniões desta
casa, em razão da pandemia de Covid-19. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Sessão, mandando
lavrar a presente ata que vai assinada pelos vereadores presentes, depois
de lida e aprovada. Plenário Vicente Ferrer Godinho, trinta e um de março
de dois mil e vinte e um.

