ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA DEZESSETE DE NOVEMBRO DE 2021. Declarada aberta a
Sessão. No décimo sétimo dia do mês de novembro de 2021, no Plenário
Vicente Ferrer Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a trigésima quarta
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, Jonas
Anderson Ribeiro, Rafael Francisco de Oliveira, Samuel Carvalho e Sérgio
Teixeira Gomes. O vereador Francisco de Assis Pereira justificou
devidamente a sua falta, havida por motivo de saúde. EXPEDIENTE: A
pedido do Sr. Presidente, Joel Junior dos Santos, o vereador Miguel
Donisete Gonçalves realizou a Leitura da Ata da trigésima terceira reunião
ordinária realizada no dia dez de novembro de dois mil e vinte e um. A Ata
foi aprovada pela totalidade dos presentes. Leitura do Ofício de n.º 305/2021,
de autoria do Poder Executivo, em resposta à indicação de n.º 056/2021.
Leitura do Ofício de n.º 306/2021, de autoria do Poder Executivo, em
resposta à indicação de n.º 057/2021. Leitura do Ofício de n.º 307/2021, de
autoria do Poder Executivo, em resposta à indicação de n.º 058/2021. O
vereador Elias Ramos Dias pontuou que as inscrições para a próxima visita
do “Castra Móvel” já estão abertas, devendo os interessados efetuarem a
referida inscrição no anexo, na Secretaria Municipal de Saúde. O Sr.
Presidente, Joel Júnior dos Santos, sugeriu aos pares a prévia inscrição para
falar nos assuntos diversos, em especial, quando necessitarem de um tempo
maior de fala, para melhor organizar a pauta e ficar devidamente registrado.
Após as discussões de assuntos diversos, o Sr. Presidente, Joel Júnior dos
Santos, fez uma breve explanação acerca do significado e da importância
dos projetos a serem votados na presente data, quais sejam, o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). ORDEM DO DIA:
Discussão e primeira votação do Projeto de Lei de n.º 033/2021, de iniciativa
do Executivo, que “Institui o Plano Plurianual do Município de São
Vicente de Minas para o quadriênio de 2022 a 2025.” O projeto foi
aprovado por unanimidade e segue para segunda votação. Apresentação,
discussão e votação de Emenda Modificativa, de inciativa do vereador
Miguel Donisete Gonçalves, ao Projeto de Lei de n.º 034/2021, de iniciativa
do Poder Executivo, corrigindo erros pontuais de grafia no projeto original. A
Emenda Modificativa foi aprovada por unanimidade. Discussão e primeira

votação do Projeto de Lei de n.º 034/2021, de iniciativa do Poder Executivo,
que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Vicente de
Minas para o exercício financeiro de 2022.” 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,
dezessete de novembro de dois mil e vinte e um.

