ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO VICENTE DE MINAS DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA,
REALIZADA NO DIA NOVE DE DEZEMBRO DE 2021. Declarada aberta a
Sessão. No nono dia do mês de dezembro de 2021, no Plenário Vicente
Ferrer Godinho, às 20:00 horas, realizou-se a quinta reunião extraordinária
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. ORDEM DO DIA: A pedido do Sr.
Presidente Joel Junior dos Santos, o vereador Miguel Donisete Gonçalves
realizou a Leitura da Ata da trigésima sexta reunião ordinária realizada no
dia um de dezembro de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada pela
totalidade dos presentes. Foi concedida a palavra ao sargento da Polícia
Militar, Sr. Eduardo Chamberlem, que expôs sua preocupação com o efetivo
reduzido da Polícia Militar em cidades de pequeno porte e, pensando na
segurança pública, defendeu a aprovação do projeto de lei de n.º 039/2021.
Em tempo, esclarece-se que o sargento da Polícia Militar fora convidado pelo
Sr. Presidente, Joel Júnior dos Santos, para que ele trouxesse maior clareza
e entendimento quanto à análise e apreciação do projeto de lei supracitado,
pelos nobres vereadores. Discussão e primeira votação do Projeto de Lei de
n.º 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.” Foi lida uma
sugestão de alteração do projeto de lei de n.º 039/2021, de autoria dos
concessionários da casa lotérica, alegando que a aprovação do referido
projeto, da forma como foi recebido do Poder Executivo, inviabilizará a
continuidade da prestação de serviços, devido aos custos que recairão sobre
a lotérica, em caso da necessidade de vigilante, conforme preceitua o projeto
de lei. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final propôs uma
Emenda Supressiva ao projeto de lei, referente à supressão do parágrafo
único, do art. 13, do referido projeto. Os vereadores André Mângia de Sousa,
Samuel Carvalho e Jonas Anderson Ribeiro defenderam a aprovação da
emenda. O vereador Miguel Donisete Gonçalves sugeriu que fosse feito um
pedido de vista do projeto de lei, para que o concessionário da casa lotérica

trouxesse mais informações sobre a inviabilidade de funcionamento com a
exigência prevista no projeto de lei. Ficou acordada a votação do projeto de
lei de n.º 039/2021 em turno único, na próxima reunião. O pedido de vista foi
feito pelo vereador Rafael Francisco de Oliveira e foi concedido pelo Sr.
Presidente, Joel Júnior dos Santos. Foi solicitado pelo vereador Miguel
Donisete Gonçalves que a lotérica providencie, para a próxima reunião, um
balanço financeiro deste ano e dois orçamentos do serviço de vigilante, junto
a empresas especializadas. Discussão e primeira votação do Projeto de Lei
de n.º 041/2021, de iniciativa do Executivo, que “Autoriza a Concessão de
Direito Real de Uso nos termos que menciona, e dá outras
providências.” O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para
segunda votação. Discussão e votação única do Projeto de Lei de n.º
042/2021, de iniciativa do Executivo, que “Autoriza alienação de bens
inservíveis, e dá outras providências.” O projeto foi aprovado por
unanimidade e segue para sanção. Discussão e segunda 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.” Os vereadores Jonas Anderson
Ribeiro, André Mângia de Sousa e Rafael Francisco de Oliveira defenderam
a redução dos perímetros das rodovias a serem recebidas pelo município,
em doação, devido ao custo de manutenção desses perímetros passar a ser
do município. Foi colocada em votação uma proposta de emenda ao projeto,
sendo negada por maioria simples. O projeto foi aprovado em segunda
votação, sendo 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) abstenções, estas dos
vereadores Miguel Donisete Gonçalves, Jonas Anderson Ribeiro e Samuel
Carvalho. O projeto 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, nove de dezembro de
dois mil e vinte e um.

