ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA VINTE DE OUTUBRO DE 2021. Declarada aberta a Sessão. No
vigésimo dia do mês de outubro de 2021, no Plenário Vicente Ferrer
Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a trigésima 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 nona reunião ordinária realizada no dia seis de outubro
de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela totalidade dos presentes.
Leitura do Requerimento de nº 018/2021, de iniciativa do vereador Miguel
Donisete Gonçalves, solicitando a concessão da palavra e tempo extra para
explanação. Foi concedida a palavra ao vereador Miguel Donisete
Gonçalves que fez a leitura de um resumo e se manifestou acerca das
decisões judiciais, na esfera trabalhista, envolvendo as pessoas da
“comunidade” e também o próprio vereador. O Sr. Presidente, Joel Júnior
dos Santos, se solidarizou. Leitura do ofício de gabinete de nº 003/2021, de
autoria do vereador Miguel Donisete Gonçalves, endereçado ao Poder
Executivo, requerendo o agendamento de uma reunião para tratar do tema
“ética e valores familiares”, com base na Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional; Lei nº 9.394/1996. Leitura do ofício de número
170/2021, de Deputado Duarte Bechir, informando a indicação de verba para
São Vicente de Minas, relativa ao “Programa de Fortalecimento das Escolas
Municipais”. Leitura do ofício de nº 001/2021, da APASVI (Associação
Protetora dos Animais de São Vicente), solicitando uma Sessão Solene para
apresentação da referida associação à população vicenciana. ORDEM DO
DIA: Distribuição do Projeto de Lei Complementar de nº 037/2021, de
iniciativa do Executivo, que “Altera o art. 16 da Lei Municipal n.º
1.304/2005 de 17 de agosto de 2005, e dá outras providências”. Leitura
de indicação de nº 056/2021, de autoria do vereador André Mângia de
Sousa, sugerindo a liberação do Ginásio Poliesportivo Municipal Geraldo
Ramos de Oliveira, localizado no bairro Cohab, para práticas desportivas,
respeitando as medidas sanitárias cabíveis para o combate ao novo
coronavírus. Leitura de indicação de nº 057/2021, de autoria do vereador

Jonas Anderson Ribeiro, sugerindo obras de manutenção no ginásio
poliesportivo, a instalação de câmeras de segurança no seu entorno, bem
como a realização de campanhas educativas no município, no sentido de se
buscar diminuir os atos de vandalismo. 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 de outubro de dois
mil e vinte e um.

