CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ata da Terceira Reunião Ordinária da Primeira Sessão da Legislatura em
curso. As dezesseis e trinta horas, do dia treze de março 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 aberto os trabalhos com a chamada dos Vereadores,
constatando-se a presença dos Vereadores: Joel de Assis Freitas, Erivaldo Berto
Alexandre, Marcia das Dores Simão, Ìtalo Ayala Aparecido Moreira, Rosilane
Taveira Basílio, Reinaldo dos Santos, José Geraldo Soares e Edson Herculano
Gomes. Exceto a Vereadora Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães.
Após o Presidente convidou para fazer parte da Mesa a 2ª secretária Senhora
Marcia das Dores Simão, devido a ausência da 1ª Secretária Senhora Samantha.
Em seguida a Vereadora Marcia das Dores Simão, fez a leitura bíblica do
livro João, Cap.16, Versículo 33, em seguida oramos Um Pai Nosso. Foi feito
um minuto de silêncio por ocasião do falecimento do Senhor Expedito
Alexandre Crepalde, ex vice prefeito do Município, e demais mortes ocorrida no
Município. Leu-se a ata da reunião anterior que colocada em discussão e
votação, tornou-se aprovada por unanimidade. Prosseguindo foram feitas as
leituras das Indicações: 012,013 e 021/2017 do Vereador Joel de Assis Freitas,
014, 019, 020/2017 do Vereador Edson Herculano Gomes; 015, 016, 017,
018/2017 dos Vereadores Márcia das Dores Simão, Samantha Aparecida de
Ávila Costa Magalhães e José Geraldo Soares; 022 do Vereador Reinaldo dos
Santos; e 023 da Vereadora Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães, que
colocadas em turno Único de votação, foram aprovadas por unanimidade. Logo
a seguir foram feitas as leituras do Parecer da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, sobre parecer prévio emitido pelo Tribunal de
Contas de Minas Gerais, sobre as contas da Câmara Municipal de Bela Vista de
Minas, exercício financeiro de 2010, do então Ex-Presidente Marcos Domingues
Barone, PROCESSO Nº 848 603. A Comissão de Finanças emitiu parecer
favorável a normal tramitação do Parecer do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, para que as Contas da Câmara Municipal de Bela Vista de Minas,
exercício de 2010, seja aprovado. Foi colocado o Parecer da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas em turno único de discussão: A
Vereadora Rosilane Taveira em seu comentário mencionou que os membros da
Comissão opinaram pela aprovação de acordo com parecer do Tribunal de
Contas, que foi favorável as contas, porque devido as mudanças na época, o
percentual ultrapassado com pessoal foi insignificante. Após foi colocado o
parecer do Tribunal de Contas referente as Contas da Câmara, exercício de 2010
em turno único de votação nominal, tornando aprovado por sete (07) votos
favoráveis dos Vereadores: Joel de Assis Freitas, Marcia das Dores Simão, Ìtalo
Ayala Aparecido Moreira, Rosilane Taveira Basílio, Reinaldo dos Santos, José
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Geraldo Soares e Edson Herculano Gomes. Após, foi feita a Leitura do
Projeto de Resolução nº 002/2017, de autoria da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, que “Aprova o Parecer do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, que Aprova as Contas da Câmara Municipal de Bela
Vista de Minas, Exercício de 2010‘’. Foi colocado o Projeto de Resolução nº
002/2017, em turno único de discussão e votação nominal, tornando-se
aprovado com sete (07) votos favoráveis dos Vereadores: Joel de Assis Freitas,
Marcia das Dores Simão, Ìtalo Ayala Aparecido Moreira, Rosilane Taveira
Basílio, Reinaldo dos Santos, José Geraldo Soares e Edson Herculano Gomes.
Promulgado com o número 333/2017. Para finalizar a Vereadora Rosilane
Taveira solicitou agendar reunião da comissão de saúde juntamente com os
membros da comissão do processo seletivo realizado para a área da saúde, e o
Secretário de saúde, está havendo reclamações que não chamaram os candidatos
aprovados, de acordo com o edital, alegando que a verba da saúde diminuiu;
nesta reunião podemos abordar o assunto da vacinação da febre amarela, tem
pessoas que trabalham, agendar um final de semana para atender estas pessoas;
A Vereadora mencionou a viagem feita a Belo Horizonte, juntamente com a
Vereadora Samantha, onde reuniram com o Coordenador dos correios, o Senhor
Juarez Pinheiro, ele nos repassou que o órgão em BH não tem reclamações
referente ao serviço do correio no Município, se não tem reclamações, é sinal
que tudo está bem; A Vereadora repassou o número do 0800 do correio para
receber reclamações, solicitou da população que não está satisfeita com os
serviços, que reclame, ligue 0800 725 72 82 ou 0800 725 08 98; O Presidente
solicitou um aparte e questionou se eles prontificaram em atender nosso
Município; A Vereadora mencionou que eles usaram a crise, solicitamos abrir
agência no Bairro de Lages, aumento do efetivo, usou a crise que o país está
passando, falou em remanejar funcionário de João Monlevade. Logo a seguir o
Vereador Reinaldo voltou a mencionar as reclamações referentes aos
funcionários da Prefeitura que bate o cartão e não trabalha. Após o Presidente
da Casa, se dirigindo a Vereadora Rosilane mencionou que irá agendar
reunião com a Comissão do processo seletivo e comissão de saúde da Câmara
para averiguar as denúncias referente ao edital do processo. O Presidente
também falou do que foi acordado com Vereadores em reuniões passadas, de
intermediar todas solicitações de Vereadores ao Executivo e trazer resposta,
mencionou a indicação 004 do Vereador Reinaldo, tentou agendar reunião com
o responsável, mas não conseguiu, alegaram compromissos, irá acionar a
Comissão de transporte da Câmara para averiguar todas as denúncias, a
Comissão terá trinta dias para acompanhar “in loco”, ou seja, no galpão da
Prefeitura, os abastecimento de combustível fora de hora, quem bate cartão e
não trabalha, e funcionários em desvio de função, conduzindo os veículos sem
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ocupar o cargo de motorista. Esgotada a pauta da reunião o presidente deu por
encerrada a Sessão com a chamada final, constatando-se presença dos
Vereadores: Joel de Assis Freitas, Erivaldo Berto Alexandre, Marcia das Dores
Simão, Italo Ayala Aparecido Moreira, Rosilane Taveira Basílio, Reinaldo dos
Santos, José Geraldo Soares e Edson Herculano Gomes. Exceto a Vereadora
Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães. Nada mais havendo para tratar
e constar, eu secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e se achada
conforme será assinada pela Mesa Diretora. Sala das Sessões da Câmara
Municipal, treze de março de dois mil e dezessete.
Presidente:
Vice Presidente:
1º Secretário: ausente
2º Secretário:
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