CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ata da Segunda Reunião Ordinária da Primeira Sessão da
Legislatura em curso. As dezesseis e trinta horas, do dia vinte
de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os
Vereadores desta Casa, tendo na Presidência o Vereador
Erivaldo Berto Alexandre, que após constatar quórum legal,
em nome de “Deus” declarou abertos os trabalhos com a
chamada dos Vereadores, constatando-se as presenças dos
vereadores Erivaldo Berto Alexandre, Joel de Assis Freitas,
Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães, Márcia das
Dores Simão, Reinaldo dos Santos, Italo Ayala Aparecido
Moreira, José Geraldo Soares e Edson Herculano Gomes.
Exceto a vereadora Rosilane Taveira Basílio. Em seguida, a
Vereadora Márcia das Dores Simão fez a leitura Bíblica do livro
de Eclesiastes, capítulo 03, versículo 01, e após orou-se “Um Pai
Nosso”. Logo a seguir, foi feita a leitura da ata da reunião
anterior que colocada em discussão e votação, tornou-se
aprovada por unanimidade. Após, passou se a tribuna popular
para o Senhor Eneilson Leite do Nascimento – EMATER de Bela
Vista de Minas, que, após os cumprimentos de praxe, iniciou
congratulando aos novos vereadores. Relatou que: a EMATER
MG, tem 68 anos de existência. Segundo o IBGE, no Brasil, a
metade das empresas fecham com menos de 5 anos. A
EMATER- MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - parceria com a Prefeitura, a Câmara
Municipal, Governos Estadual e Federal. Tem Mais de 1.900
profissionais, multidisciplinares (agrônomos, veterinários,
zootecnistas, técnicos e agropecuária, nutricionistas,
economistas domésticas, entre outros. Número de municípios
atendidos: 789. Cobertura do estado 92%. Atendimento aos
agricultores: culturas ( hortaliças, milho, feijão, cana, mandioca
e pastagens), apicultura, avicultura, piscicultura e bovinocultura
de leite, horta domiciliar, pomar doméstico . Palestras em
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escolas . Gestão e conservação de solo e água/recomposição de
áreas degradadas/saneamento ambiental. Proteção ambiental
(cercamento de nascentes) – previsão de cercamento de 150
nascentes através do CBH Piracicaba. Implantação de horta na
escola Bento Agusto, em parceria com Siccob/Credimepi.
Elaboração de 22 CAR . Emissão de 6 DAP’S. Orientação sobre
agroecologia. PNAE: R$ 8.238,30. ICMS Solidário – Lei Robin
Hood: R$8.693,70 . Aquisição da patrulha mecanizada ( 1 trator,
1 grade e 1 carreta) contribuirão para aumentar a arrecadação .
Crédito rural : R$ 239.931,60. Mencionou sobre o impasse de
renovação de convênios com os município de Bela Vista de
Minas e João Monlevade. Pediu apoio dos vereadores nesta
questão junto ao executivo . E colocou a EMATER à disposição
dos vereadores e da comunidade para quaisquer
esclarecimento. Ao final da sua fala, entregou nas mãos do
Senhor Presidente Erivaldo Berto o relatório de atividades da
EMATER- MG, do exercício de 2016. Na sequência, o Presidente
da Casa, Senhor Erivaldo, usou a palavra para agradecer a
presença do Representante da EMATER e se colocou à
disposição. Após o vereador Italo Ayala licenciou do plenário
com a autorização do Senhor Presidente. Na sequência, foram
feitas as leituras das correspondência recebidas : comunicação
nº 0328/2017 da Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
Leituras dos Pareceres Prévio do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Referente Parecer das Contas do Município
Exercício de 2014- Gestor Wilber José de Souza - Processo nº
958439, e do Legislativo referente o Exercício de 2010 – do ex
Presidente Marcos Domingues Barone -Processo nº 848603.
Encaminhou os citados pareceres a Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomadas de Contas para analises e pareceres. Logo
a seguir, foram feitas as leituras das Indicações nºs: 005, 007,
011 – de autoria da vereadora Rosilane Taveira Basílio;
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006,008,009,010 – de autoria do vereador José Geraldo Soares,
que colocadas em votação, tornaram-se aprovadas por
unanimidade. Em sequência fez-se as leituras dos pareceres
das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, e Administração Pública, que
emitiram pareceres favoráveis à normal tramitação do Projeto
de Lei nº 001/2017 - de autoria do executivo, que “Altera
Dispositivo da Lei Municipal nº 433, de 26 de maio de 2010,
que Institui o Vale Alimentação para os Servidores Públicos
Municipais, e dá outras providências”. Foi colocado o Projeto
de Lei nº 001/2017 - em 1ª discussão e 1ª votação, tornandose aprovado por unanimidade. A vereadora Samantha
Magalhães solicitou dispensa de interstícios legais, para que o
Projeto de Lei nº 001/2017, seja discutido e votado em 2º
turno nesta sessão. Consultado o plenário a proposição
tornou-se aprovada por unanimidade. Sendo assim foi
colocado o Projeto de Lei nº 001/2017- em 2ª discussão e 2ª
votação, tornando-se aprovado por unanimidade, que recebe
o nº 623/2017. Após, foram feitas as leituras dos pareceres
das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, Direitos Humanos e
Assistência Social, e Administração Pública, que emitiram
pareceres favoráveis ao Projeto de Lei 002/2017 que “Institui
o Serviço de Acolhimento Provisório de Crianças e
Adolescentes denominado Família Acolhedora”, de autoria do
Executivo, com a referida Emenda de Redação. Foi feita a
leitura da Emenda de Redação ao Projeto de Lei nº 002/2017.
E colocada a Emenda em turno único de discussão e votação,
tornando-se aprovada por unanimidade. E colocado o Projeto
de Lei nº 002/2017 – em 1ª discussão e 1ª votação, tornou-se
aprovado por unanimidade. A vereadora Samantha Magalhães
solicitou dispensa de interstícios legais, para que o Projeto de
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Lei nº 001/2017, seja discutido e votado em 2º turno nesta
sessão. Consultado o plenário a proposição tornou-se
aprovada por unanimidade. E colocado o Projeto de Lei nº
002/2017 – em 2ª discussão e 2ª votação, tornando-se
aprovado por unanimidade. Foi colocado o Projeto de Lei nº
002/2017 – em 3ª votação, em forma de redação final,
tornando-se aprovado por unanimidade, que recebe o número
624/2017. Dando continuidade, foi feita a leitura do parecer
da Comissão Especial, que emitiu parecer favorável ao Projeto
de Resolução nº 001 - que “Altera Regimento Interno em
decorrência da mudança da sede do Poder Legislativo
Municipal”. Foi colocado o Projeto de Resolução nº 001/2017 em 1ª discussão e 1ª votação, tornando-se se aprovado por
unanimidade. A vereadora Samantha Magalhães solicitou
dispensa de interstícios legais, para que o Projeto de
Resolução nº 001/2017, seja discutido e votado em 2º turno
nesta sessão. Consultado o plenário a proposição tornou-se
aprovada por unanimidade. E colocado o Projeto de Resolução
nº 001/2017 – em 2ª discussão e 2ª votação, tornando-se
aprovado por unanimidade, que recebe o nº 332/2017.
Esgotada a pauta da reunião, o Presidente deu por encerrada a
sessão com a chamada final, constatando-se as presenças dos
vereadores Erivaldo Berto Alexandre, Joel de Assis Freitas,
Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães, Márcia das
Dores Simão, Reinaldo dos Santos, José Geraldo Soares e
Edson Herculano Gomes. Exceto os vereadores Rosilane
Taveira Basílio e Italo Ayala Aparecido Moreira. 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, vinte de
fevereiro do ano de dois mil e dezessete.
Presidente:
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