Ata da Primeira Reunião Ordinária da Primeira Sessão da
Legislatura em curso. As dezesseis e trinta horas, do dia
seis de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniramse os Vereadores desta Casa, tendo na Presidência o
Vereador Erivaldo Berto Alexandre, que após constatar
quórum legal, em nome de “Deus” declarou aberto os
trabalhos com a chamada dos Vereadores, constatando-se
a presença de todos. Em seguida a Vereadora Rosilane
Taveira, fez a leitura Bíblica do livro de Mateus,Cap.08,
Versículo de 01 a 04, em seguida oramos Um Pai Nosso.
Em seguida passou-se às correspondências recebidas e
expedidas: oficio nº 569/2016 do Diretor Regional dos
Correios de MG, em resposta ao oficio nº 006/2016 da
Vereadora Rosilane Taveira. Oficio 003/2017 da
Vereadora Rosilane Taveira, encaminhado ao Executivo.
Após foram lidas as Indicações nº 001,002,003,e
004/2017 do Vereador Reinaldo dos Santos, que colocadas
em turno único de votação, tornaram-se aprovadas por
unanimidade. Dando continuidade passou-se aos projetos
de Lei em pauta: 001/2017 que “Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 433, de 26 de maio de 2010, que Institui o
Vale Alimentação para os Servidores Públicos Municipais
de Bela Vista de Minas, e dá outras providências”. Foram
encaminhadas cópias às comissões de Legislação, Justiça
e Redação; Finanças, Orçamento, e Tomada de Contas; e,
Administração Pública, para análise e pareceres. Projeto
de Lei nº 002/2017 que “Institui o Serviço Municipal de
Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes
denominado Família Acolhedora. Foram encaminhadas
cópias às Comissões de Legislação, Justiça e Redação;
Finanças, Orçamento, e Tomada de Contas; Direitos
Humanos e Assistência Social, e, Administração Pública,
para análise e pareceres. Em seguida foram lidos a

mensagem e projeto de Resolução nº 001/2017 que
“Altera Regimento Interno em decorrência da mudança de
sede do Poder Legislativo Municipal”. Em seguida de
acordo com Regimento Interno ficou nomeada
Comissão especial, composta das Vereadoras: Rosilane
Taveira Basílio, Samantha A.de Ávila Costa Magalhães, e
Marcia das Dores Simão, para analisar o referido Projeto
de Resolução. Findando a pauta da reunião, a Vereadora
Rosilane fez uma breve explanação a respeito dos ofícios
lidos na reunião: Oficio recebido do correio em resposta a
sua solicitação, onde pediu aumento do número de
funcionários para agilização dos serviços internos e
também entrega de correspondências nos Bairros Córrego
Fundo, Boa Esperança, e abertura de agência no Bairro de
Lages, nós também perdemos o banco postal, o que está
trazendo transtorno para a população, a resposta obtida
neste oficio não agradou a Vereadora, pela avaliação do
órgão, os serviços prestado ao Município estão perfeitos,
solicitou agendar reunião com Vereadores e representante
do correio para olhar as pendências; Em relação ao oficio
enviado a Copasa, em relação a interrupções de
fornecimento de água, o que traz transtornos para a
população, e também a qualidade da água que chega as
residências, com uma coloração escura, solicitou agendar
reunião com a Copasa e Vereadores. O Presidente da
Casa, Senhor Erivaldo, solicitou um aparte e comentou
a respeito dos serviços do correio, que desde o ano
passado que a Vereadora está questionando os problemas
relacionado com o correio, mencionou que esteve em
contato com o pessoal do correio, que falaram que para
blindar e colocar segurança no local, tem que haver um
número de ocorrência, pelo menos quatro por mês, é bom
que a população tenha conhecimento. A Vereadora

Rosilane também comentou que devido o alto índice de
roubo no Município, foi criado a rede de comércio
protegido, sugeriu criar no Município a rede de vizinhos
protegidos. O Vereador Reinaldo também comentou a
respeito dos serviços do correio; e mencionou da
necessidade da Copasa designar funcionário para trabalhar
no turno da noite; O Vereador também mencionou que o
Município necessita de uma polícia feminina para atuar no
Município. Para finalizar o Presidente da Câmara se
dirigindo aos Vereadores mencionou que todas
reivindicações verbais nas reuniões vai levar até o
Prefeito, e trará a resposta; mencionou também que em
reunião em Nova Era, o Capitão Conrado relatou que vai
formar 1000 soldados no estado de MG, 500 fica na
capital, e os 500 restante distribui entre os Municípios
mineiros. Finalizou com a Vereadora Rosilane
comentando novamente da água da Copasa, para reclamar,
denunciar, liga para o número115, tem que haver
denúncias, se não tem denúncias, é sinal que tudo está
bem; O Presidente fez um breve comentário em relação as
comissões permanentes da casa.Esgotada a pauta da
reunião, o Presidente deu por encerrada a sessão com a
chamada final dos Vereadores, constatando-se a presença
de todos. Nada mais havendo para tratar e constar, eu,
secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se
achada conforme será assinada pela Mesa Diretora. Sala
das Sessões da Câmara Municipal, seis de fevereiro do ano
de dois mil e dezessete.
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