ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Declarada aberta a Sessão. No
terceiro dia do mês de novembro de 2021, no Plenário Vicente Ferrer
Godinho, às 19:30 horas, realizou-se a trigésima segunda 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. Concedida a palavra aos representantes
da Associação APASVI para apresentação do projeto desenvolvido. O foco
é a educação e conscientização das nossas crianças e de toda a sociedade
quanto ao cuidado com os animais domésticos, buscando erradicar os maus
tratos aos animais. O vereador Miguel Donisete Gonçalves agradeceu aos
representantes da APASVI pelo trabalho desenvolvido. Retornando aos
trabalhos, o Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, lamentou e mostrou-se
indignado em face da abordagem dispensada por um cidadão que pretendia
falar em Plenário sem a devida inscrição prévia. EXPEDIENTE: A pedido do
Sr. Presidente, Joel Junior dos Santos, o vereador Miguel Donisete
Gonçalves realizou a Leitura da Ata da trigésima primeira reunião ordinária
realizada no dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um. O vereador
Sérgio Teixeira Gomes solicitou a retificação da Ata, alegando ter solicitado
que o documento lido pelo vereador André Mângia de Sousa fosse anexado.
O vereador André Mângia de Sousa alegou não mais possuir o documento,
mas que tudo está filmado e conteúdo gravado. A ata foi aprovada pela
totalidade dos presentes. Leitura do Ofício de autoria da APAE de São
Vicente de Minas, agradecendo o recebimento de emenda parlamentar de
autoria do Deputado Estadual Duarte Bechir, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). O vereador André Mângia de Sousa voltou a falar sobre
o assunto abordado na reunião anterior, a respeito da área de saúde. Falou
novamente sobre o ofício enviado por ele ao Executivo, sobre a resposta que
recebeu e que foi lida em Plenário e sobre a resposta que apresentou na
reunião passada, e negou ter falado “administração canalha”, e sim, ter se
referido especificamente à pessoa do Sr. Prefeito. ORDEM DO DIA:
Discussão e segunda 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 sanção. Discussão e primeira votação 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.” O projeto foi aprovado por
unanimidade e segue para segunda votação. 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, três
de novembro de dois mil e vinte e um.

