ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA VINTE E TRÊS DE JUNHO DE 2021. Declarada aberta a Sessão.
No vigésimo terceiro dia do mês de junho de 2021, no Plenário Vicente Ferrer
Godinho, às 19:00 horas, realizou-se a décima oitava 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), André Mângia de Sousa, Francisco de Assis Pereira,
Jonas Anderson Ribeiro, Rafael Francisco de Oliveira, Samuel Carvalho e
Sérgio Teixeira Gomes. EXPEDIENTE: A pedido do Sr. Presidente Joel
Junior dos Santos, o vereador Miguel Donisete Gonçalves realizou a Leitura
da Ata da décima sétima reunião ordinária realizada no dia dezesseis de
junho de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela totalidade dos
presentes. Leitura do Ofício de nº 164/2021, do Poder Executivo, em
resposta à indicação de nº 039/2021. O Sr. Presidente, Joel Júnior dos
Santos, informou que a apresentação do balanço mensal será feita na
próxima reunião. O vereador André Mângia de Sousa questionou a
presidência quanto ao andamento da situação das transmissões das
reuniões. O Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, informou que está
sempre cobrando a assessoria e que está aguardando o andamento por
parte do Sr. José Geraldo da Silva Almeida (Geraldo Vilger), que ficou de
verificar e providenciar orçamento quanto à aquisição dos equipamentos. O
vereador Jonas Anderson Ribeiro parabenizou a ação do Poder Executivo
quanto ao “Castra Móvel”, ocorrido no dia 22 de junho de 2021, relembrando
que em 04/03/2021 apresentou indicação sobre o assunto. Lamentou que ao
divulgar o evento e, até mesmo, após elogiar tal ação, sofreu ataques
injustos, e pediu que todos tivessem mais responsabilidade com suas falas.
ORDEM DO DIA: Discussão e segunda votação do Projeto de Lei de nº
028/2021, de iniciativa do Executivo que, “Autoriza abertura de crédito
especial, e dá outras providências”. O projeto foi aprovado por
unanimidade e segue para sanção. Discussão e votação única do Projeto de
Lei de nº 029/2021, de iniciativa do Executivo que “Autoriza operação de
crédito, abertura de crédito especial e dá outras providências”. O
vereador André Mângia de Sousa pediu vista do projeto por haver erro
material na menção ao número de uma Lei Municipal referenciada no PL nº

029/2021, e sugeriu que o projeto deveria retornar ao Poder Executivo para
correções, sendo pautado novamente. Ainda, o vereador André Mângia de
Sousa chamou a atenção para o fato de que o projeto veio com erro de grafia
e passou pelas comissões e assessoria jurídica, sem que o erro fosse
devidamente detectado. Em discussão acerca do problema, houve consenso
de todos para a elaboração imediata e apresentação de uma Emenda
Modificativa, retificando o erro material. O vereador André Mângia de Sousa
retirou o pedido de vista. Apresentação, leitura e votação da emenda
Modificativa ao PL nº 029/2021, de autoria da Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final. A Emenda Modificativa foi aprovada
por unanimidade. Votação única do Projeto de Lei de nº 029/2021. O projeto
foi aprovado por unanimidade e segue para sanção. Discussão e votação
única do Projeto de Lei de nº 030/2021, de iniciativa do Executivo que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal construir muro de contenção, e
dá outras providências”. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue
para sanção. Leitura de indicação de nº 043/2021, de autoria do vereador
Rafael Francisco de Oliveira, solicitando a instalação de uma placa de
parada obrigatória para veículos automotores no cruzamento entre as ruas
“Francisco Leopoldino Ribeiro” e “Toninho de Araújo”, no bairro Centro.
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, vinte e três de junho de dois mil e vinte e um.

