ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE 2021. Declarada aberta a Sessão. No sexto
dia do mês de outubro de 2021, no Plenário Vicente Ferrer Godinho, às 20:00
horas, realizou-se a vigésima 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), 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 vigésima oitava reunião ordinária realizada no dia vinte e nove de
setembro de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela totalidade dos
presentes. Leitura do Ofício de nº 282/2021, do Poder Executivo, em
resposta à Indicação de nº 053/2021. Leitura de Moção de Aplauso de nº
002/2021, de autoria do vereador Sr. Jonas Anderson Ribeiro, ao Sr.
Cavalheiro Verardo Neto, cidadão vicenciano, em razão de suas conquistas
como escritor, poeta e trovador. O vereador Sr. Francisco de Assis Pereira
elogiou o trabalho do Executivo, quanto às obras realizadas nas escolas
municipais, cuidando do futuro de nossas crianças. ORDEM DO DIA:
Retirada da distribuição do Projeto de Lei Complementar de nº 036/2021, de
iniciativa do Executivo, que “Dispõe sobre a isenção de tributos
municipais, para os imóveis objetos de tombamento, e dá outras
providências.”, para melhor análise da assessoria e posterior distribuição.
Discussão e segunda votação do Projeto de Lei de nº 032/2021, de iniciativa
do Executivo, que “Institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do
serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, e dá outras
providências.” O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para
sanção. Discussão e segunda votação do Projeto de Lei Complementar de
nº 002/2021, 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 Complementar de nº 003/2021, de inciativa do Executivo, que “Altera a
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Vicente de
Minas, instituída pela Lei Complementar nº. 24 de 24 de dezembro de
2014, e dá outras providências.” Os vereadores Rafael Francisco de
Oliveira, Joel Júnior dos Santos, Francisco de Assis Pereira e Jonas

Anderson Ribeiro elogiaram a iniciativa do Executivo pelo projeto proposto.
O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para sanção. Leitura de
indicação de nº 054/2021, de autoria do vereador Miguel Donisete
Gonçalves, sugerindo a demolição do canteiro central existente na Rua
Oswaldo Cruz e a posterior instalação de uma linha de tachões refletivos
para separar as duas mãos de direção da via. Leitura de indicação de nº
055/2021, de autoria do vereador Miguel Donisete Gonçalves, sugerindo a
realização de um programa de arborização urbana, com a plantação de
árvores ornamentais como Ipês, Flamboyants, Primaveras e outras pela
cidade. 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, seis de outubro de dois mil e vinte e um.

