ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA VINTE E SETE DE OUTUBRO DE 2021. Declarada aberta a
Sessão. No vigésimo sétimo dia do mês de outubro de 2021, no Plenário
Vicente Ferrer Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a trigésima primeira
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 trigésima reunião ordinária realizada no dia vinte
de outubro de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela totalidade dos
presentes. Leitura do Ofício de n.º 290/2021, de autoria do Poder Executivo,
solicitando a leitura do Ofício de n.º 009/2021, de autoria do vereador André
Mângia de Sousa, e sua respectiva resposta, objeto do Ofício de n.º
289/2021, de autoria do Poder Executivo. O vereador André Mângia de
Sousa disse que “É com imenso pesar e consternação que inicio minha fala
esta noite, pois este ato praticado pelo chefe do Poder Executivo Municipal
não é outra coisa senão um verdadeiro absurdo, uma aberração política e
administrativa. Em bom português: trata-se de uma tentativa clara e obscena
de interferência de um poder republicano sobre o outro; de coação dos
representantes desta Casa, em detrimento de uma supervalorização do
Poder Executivo.” O vereador Miguel Donisete Gonçalves pontuou a fala do
vereador André Mângia de Sousa, explanando o atendimento da área da
saúde, parabenizando a administração municipal e repudiando a fala do
Vereador André Mângia de Sousa, ao chamar a gestão municipal de
“canalha”. Leitura do Ofício de n.º 291/2021, de autoria do Poder Executivo,
em resposta à indicação de n.º 054/2021. Leitura do Ofício de n.º 292/2021,
de autoria do Poder Executivo, em resposta à indicação de n.º 055/2021.
Leitura do Ofício de Gabinete de n.º 004/2021, de autoria do vereador Miguel
Donisete Gonçalves, solicitando alguns esclarecimentos relacionados à
grade curricular das escolas de ensino fundamental do município, à luz da
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996). Leitura
do Ofício de Gabinete de n.º 157/2021, de autoria do Deputado Federal Junio
Amaral, versando sobre envio de emenda individual para a manutenção das
atividades da APAE de São Vicente de Minas. Leitura do Ofício de n.º

098/2021, de autoria do Poder Legislativo, em resposta ao Ofício de n.º
01/2021 da APASVI – Associação Protetora dos Animais de São Vicente,
definindo a data da solenidade de apresentação da referida associação, que
se dará na próxima quarta-feira, dia 03 de novembro de 2021, às 19:00
horas, no salão nobre da Câmara Municipal. Leitura de convite, de autoria
do Poder Executivo, para participação na Conferência Municipal de
Educação preparatória da CONAE 2022. Leitura de convite, de autoria da
Prefeitura Municipal de Passa Vinte, acerca da solenidade de inauguração
da estrada LMG 815, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro (Estrada
Passa Vinte x Barreira). ORDEM DO DIA: Distribuição do Projeto de Lei de
n.º 038/2021, de iniciativa do Executivo, que “Altera a contribuição para a
Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, e dá outras
providências.” Discussão e primeira votação do Projeto de Lei de n.º
037/2021, de iniciativa do Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº.
1.304/2005 de 17 de agosto de 2005, e dá outras providências.” O projeto
foi aprovado por unanimidade e segue para segunda votação. Leitura de
indicação de n.º 058/2021, de autoria do vereador André Mângia de Sousa,
sugerindo a contratação de um médico veterinário e o reforço às políticas de
prevenção e combate a zoonoses no Município. 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 sete de outubro de dois mil e vinte e um.

