ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA
NO DIA UM DE DEZEMBRO DE 2021. Declarada aberta a Sessão. No
primeiro dia do mês de dezembro de 2021, no Plenário Vicente Ferrer
Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a trigésima sexta 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, Samuel Carvalho e Sérgio Teixeira Gomes. O
vereador Rafael Francisco de Oliveira justificou devidamente a sua falta.
EXPEDIENTE: A pedido do Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, o
vereador Miguel Donisete Gonçalves realizou a Leitura da Ata da trigésima
quinta reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois
mil e vinte e um. A Ata foi aprovada pela totalidade dos presentes. Leitura do
Ofício de n.º 310/2021, de autoria do Poder Executivo, em resposta ao Ofício
de Gabinete de n.º 003/2021, de autoria do vereador Miguel Donisete
Gonçalves. Leitura do Ofício de n.º 311/2021, de autoria do Poder Executivo,
em resposta ao Ofício de Gabinete de n.º 004/2021, de autoria do vereador
Miguel Donisete Gonçalves. Leitura do Ofício de n.º 003/2021, de autoria do
Poder Executivo. Leitura de atestado médico justificando a ausência do
vereador Miguel Donisete Gonçalves na última reunião ordinária, havida no
dia 24 de novembro de 2021. Concedida a palavra ao cidadão Sr. Bruno
Liberato, que defendeu novamente a questão ambiental, e o engajamento
do município. O Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, salientou que tal
projeto deve partir do Poder Executivo devido a existência de ônus aos
cofres municipais. Apesar de serem simpáticos aos projetos, assim também
manifestaram os vereadores André Mângia de Sousa e Jonas Anderson
Ribeiro. Ainda sobre o assunto, manifestou o vereador Miguel Donisete
Gonçalves, expondo seu parecer e sugeriu que o cidadão acionasse o
profissional da EMATER, Sr. Marcelo. Concedida a palavra ao cidadão Sr.
Danilo Emanuel de Carvalho, que também defendeu o projeto expondo suas
razões. O vereador Sérgio Teixeira Gomes leu manifesto de repúdio à atitude
do vereador Jonas Anderson Ribeiro, na reunião do dia 24 de novembro de
2021, sugerindo que o vereador Sérgio se calasse. O vereador Jonas
Anderson Ribeiro discordou da fala do vereador Sérgio Teixeira Gomes em
seu manifesto, alegando não ter dito assim, e disse estar triste com tal
manifesto, como que querendo ensinar a conduzir o seu trabalho. ORDEM

DO DIA: Distribuição do Projeto de Lei de nº 039/2021, de iniciativa do
Executivo, que “Dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas
pelos

estabelecimentos

bancários

e

outros

que

promovem

movimentação de valores, e dá outras providências.” Distribuição do
Projeto de Lei de nº 041/2021, de iniciativa do Executivo, que “Autoriza a
Concessão de Direito Real de Uso nos termos que menciona, e dá
outras providências.” Distribuição do Projeto de Lei de nº 042/2021, de
iniciativa do Executivo, que “Autoriza alienação de bens inservíveis, e dá
outras providências.” Discussão e primeira votação do Projeto de Lei de
n.º 040/2021, de iniciativa do Executivo, que “Dispõe sobre autorização
para receber, em doação, os trechos das Rodovias MGC 383 e LMG 866,
e dá outras providências.” O projeto foi aprovado por 6 (seis) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo esta do vereador Miguel Donisete
Gonçalves. O projeto 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, um
de dezembro de dois mil e vinte e um.

