ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA DEZ DE NOVEMBRO DE 2021. Declarada aberta a Sessão. No
décimo dia do mês de novembro de 2021, no Plenário Vicente Ferrer
Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a trigésima terceira 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 segunda reunião ordinária realizada
no dia três de novembro de dois mil e vinte e um. Foram realizadas duas
retificações, uma solicitada pelo Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, e
outra pelo vereador André Mângia de Sousa. O Sr. Presidente, Joel Júnior
dos Santos, comentou sobre a distribuição do demonstrativo mensal do
balanço financeiro da Câmara aos vereadores. O vereador André Mângia de
Sousa leu ofício que será enviado por ele aos secretários municipais, no qual
alega que sua fala foi dirigida apenas à pessoa do Sr. Prefeito, e falou da
forma de administração na área da saúde pelo Sr. Prefeito. O vereador
Sérgio Teixeira Gomes discordou da fala do vereador André Mângia de
Sousa, e alegou não ter comparado o setor público ao privado, mas apenas
ter dito que aquele era o modo de trabalho de cada um, e que se o Poder
Executivo trabalha desta forma é opção dele. ORDEM DO DIA: Discussão e
segunda 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 sanção. 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, dez
de novembro de dois mil e vinte e um.

