CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da Quinta Reunião Ordinária da Primeira Sessão da
Legislatura em curso. As dezesseis e trinta horas, do dia dez de
abril 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 a ausência do
vereador Edson Herculano Gomes. Em seguida, a Vereadora
Márcia das Dores Simão fez a leitura Bíblica do livro de Salmos
23, 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. Prosseguindo
foi feita a leitura da correspondência recebida: ofício nº
045/2017 – do Gabinete do Prefeito solicitando a retirada do
Projeto de Lei que “Autoriza a transferência de recursos
financeiros para entidade privada”. Na sequência, foram lidas as
Indicações nºs: 027, 028,029 e 030/2017 – de autoria da
vereadora Rosilane Taveira Basílio. Que colocadas em votação,
tornaram-se aprovadas por unanimidade. Após, foram feitas as
leituras da Mensagem e Projeto de Lei nº 005/2017 - Autoriza
o Município de Bela Vista de Minas/MG a contratar com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG,
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras
providências. Autoria: Executivo Municipal. Encaminhou o
citado Projeto às Comissões de Legislação, Justiça e Redação,
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Administração
Pública para análises e pareceres. Leitura da Mensagem e do
Projeto de Lei nº 006/2017 – Autoriza a Transferência de
Recursos Financeiros para entidade privada a título de
subvenção. Autoria do Executivo Municipal. Encaminhou o
citado Projeto às Comissões de Legislação, Justiça e Redação,
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Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Administração
Pública, Direitos Humanos e Assistência Social, para analises e
emissões de pareceres. Finalizando a sessão, a vereadora
Rosilane Basílio agradeceu a presença do público presente,
agradecendo também o jornalista José Carlos, editor do jornal
Hora Certa, pela publicação de algumas matérias e pediu que o
mesmo fizesse uma retratação em relação à reportagem sobre
os Correios. De acordo com a vereadora, ela não disse que as
cartas ‘desaparecem’, mas sim que as correspondências, às
vezes, não chegam ao seu destino, e que os moradores teriam
que buscá-las na agência. O vereador Reinaldo dos Santos
informou que, a respeito de uma matéria publicada na edição
276 do jornal Hora Certa, sobre o Lions Clube, o tamanho do
terreno que o vereador pede que a referida entidade devolva
ao Município não é de cerca de 50m2, conforme fora noticiado,
e sim de mais de 200m2. Dessa forma, pede que o editor do
jornal faça a retificação. A vereadora Rosilane Basílio
mencionou sobre a audiência pública da Câmara Municipal com
o Gerente, engenheiro, técnico da Copasa do Distrito Médio
Piracicaba e com o encarregado da Copasa de Bela Vista,
Senhor Márcio, e sua equipe e várias pessoas de nossa cidade. A
referida audiência foi bem proveitosa. O gerente da Copasa
disse que quando houver quaisquer problemas que os cidadãos
liguem para o 115 e façam ocorrências que caem direto no
sistema. E quando houver falta de abastecimento de água irá
providenciar comunicado. A vereadora Rosilane solicitou que
fizesse um ofício com todos os vereadores assinando destinando
ao Senhor Prefeito solicitando fazer uma entrada paliativa entre
a Rua Guilhermino de Oliveira (terreno dos herdeiros do Senhor
Dimas) para dar acesso ao Bairro JK. A referida solicitação se
deve ao fato que ocorrerá uma novena do dia 04/05 a
13/05/2017- na Igreja Católica do Bairro JK. Relatou também
sobre a questão da data base do funcionalismo público de nossa
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cidade, que é no mês de janeiro, e até o presente momento o
Senhor Prefeito não reuniu com a Diretoria do Sindicato. E
frisou que enquanto o Senhor Prefeito não reunir com o
Sindicato irá travar as pautas de reuniões, inclusive já conversou
com vários companheiros vereadores. Mencionou que hoje
haveria uma reunião entre o Prefeito e o Sindicato, e que iria
aguardar o que será definido. Finalizou a vereadora. O
Presidente da Câmara, o Senhor Erivaldo, comentou que é
prerrogativa dos vereadores travarem as pautas de reuniões.
Aproveitou e solicitou da Comissão de Educação da Câmara o
relatório referente a denuncia feita por uma mãe de aluno da
Escola Municipal Sebastião Francisco de Ávila, que o prazo está
esgotando. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente deu por
encerrada a sessão com a chamada final, constatando-se a
ausência do vereador Edson Herculano Gomes. 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, dez de
abril do ano de dois mil e dezessete.
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