
19ª Reunião Ordinária 2022
07 de Junho de 2022, ás 9h30min.

PAUTA DA ORDEM DO DIA
________________________________________________________________________

1ª Parte – Expediente – Verificação do Quórum; - Leitura da Ata da 18ª Reunião Ordinária de 2022; - Leitura
das Correspondências recebidas; - Leitura dos Pareceres, se houver; - Leitura das Proposições que deram
entrada; Uso da Tribuna – Sra. Elizabete Teixeira – (Tema: Apresentação Técnica do Instituto São Jerônimo); -
Leitura e Votação das Indicações, Requerimentos e Moções;  - 1ª Discussão e Votação: Projetos de Lei nºs:
099/2022; - 2ª Discussão e Votação: Projetos de Lei nºs: 095, 096, e 097/2022; - Discussão e Votação em
Turno Único: Anteprojeto de Lei nºs: 031, 032, e 033/2022; - Discussão e Votação Nominal em Turno Único:
Mensagem de Veto nºs: 026/2022.
2ª parte – Ordem do Dia

6.1- INDICAÇÕES -

748. De autoria do vereador Cristiano Matos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Holanda, principalmente entre a Rua Rodésia até a Avenida Ásia, no bairro Baronesa. 

767. De autoria do vereador Ilacir Bicalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a implantação de muro de proteção
aonde ainda não possui no canal da Av. Raul Teixeira da Costa, na altura do Horto
Florestal Municipal até nº 2224, no bairro Boa Esperança. 

768. De autoria do vereador Ilacir Bicalho– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s)  órgão(s) competente(s),  viabilizando o recapeamento asfáltico da Rua
João de Barro, no bairro Duquesa II.

770. De autoria do vereador Ilacir Bicalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando  a  implantação  de  iluminação  no
estacionamento do Pronto Atendimento (PA Sede) localizado na Av. Raul Teixeira
da Costa Sobrinho, nº 22, no bairro Camelos.

772.  De  autoria  do  vereador  Glayson  Johnny  –  Indica  ao  Sr.  Prefeito,  que
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando  a limpeza e manutenção
dos bueiros localizados na Rua das Araras (antiga Rua D), em frente aos números
404 e 408, no bairro Duquesa I. 

773.De  autoria  do  vereador  Glayson  Johnny  –  Indica  ao  Sr.  Prefeito,  que
interceda  junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),viabilizando  a  implantação  de  um
quebra-molas na Avenida José Pedro de Carvalho, em frente aos números 420 e
533, no bairro São João Batista.

774. De autoria do vereador Nandinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando a reforma da escada que dá acesso à
Escola Professora Sueli Lima de Mello, localizada no final da Rua Castelo Branco,
no bairro Palmital.

775. De autoria do vereador Glayson Johnny– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s)  órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de uma elevação de
nível Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, em frente ao número 294 (em frente
a Padaria Pão Mais), no bairro Frimisa (Carreira Comprida).



776. De autoria do vereador Lelei do Salão– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica em toda
sua extensão da Rua Lurdes Mary Viana do n°993 até n°153, no bairro Palmital.

777. De autoria do vereador Lelei do Salão –Indica ao Sr.Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica por toda
extensão da Rua Wilson Ferreira Pimentel, no bairro Palmital.

778. De autoria do vereador Paulo Pretão–  Indica ao Sr.Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando,  em  caráter  de  urgência,  a
revitalização do Beco (calçamento de bloquete e iluminação) da Rua Senhorinha do
Carmo em toda a extensão, no bairro Belo Vale.

779. De autoria do vereador Du do Salão–  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a implementação de coleta seletiva
semanal de lixo nos bairros do município.

780. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando,  em  caráter  de  urgência,  a
revitalização do Beco da Rua José Alves de Oliveira  (calçamento  de bloquete  e
iluminação)  próximo ao nº 143 em toda a extensão, no bairro Belo Vale.

781. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando,  em  caráter  de  urgência,  a
pavimentação asfáltica para toda a extensão da Rua 31 de Janeiro, no bairro Nova
Esperança. 

782. De autoria do vereador Paulo Cabeção– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  criação  de  uma  Brigada  de
Incêndio  Municipal  para  a  atuação nas dependências  e  também no entorno  dos
prédios públicos municipais.

783. De autoria do vereador Paulo Cabeção – Indica ao Sr.Prefeito, que interceda
junto ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando que seja realizado anualmente a
campanha oftalmológica para detectar os problemas de deficiência visual em alunos
das escolas públicas da rede municipal de ensino de Santa Luzia.

784.De autoria do vereador Ivo Melo – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a construção da ponte na Avenida Raul
Teixeira da Costa Sobrinho, na altura com a Rua Oswaldo Cruz, no bairro Adeodato.

785.De autoria do vereador Cristiano Matos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando estudos técnicos para a implantação
de  uma   sinalização  adequada  horizontal   e  vertical,  (  marcas  longitudinais,
transversais, faixas de pedestres  e linhas de retenção ), placas de´´PARE´´, na Rua
Oscar Negrão de Lima em toda a sua extensão, no bairro Asteca.

786. De autoria do vereador Ivo Melo–  Indica ao Sr.Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  o  recapeamento  asfáltico  em  toda  a
extensão da Rua Vacari, no bairro São Cosme de Baixo.



787. De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),viabilizando  a  implantação  de  sinalização
adequada  (Vertical  e/ou  Horizontal),  em  toda  extensão  da  Rua  Dona  Mercedes
Dolabela,  priorizando o perímetro entre a Rua Imperatriz Leopoldina e Rua Dona
Maria José Lara , no bairro Chácaras Del Rey.

788. De autoria do vereador Henry Santos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando  a  implantação  de  uma  lixeira
comunitária na Rua Inácio Loiola de Oliveira, no lote em frente ao n°514, no bairro
Palmital.

789. De autoria do vereador Nandinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competentes(s), viabilizando a implantação de Whatsapp Corporativo,
no sistema de saúde da cidade para informações sobre consultas e afins.

790.  De  autoria  do  vereador  Wander  Carvalho  –  Indica  ao  Sr.  Prefeito,  que
interceda  junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  um mutirão  de  limpeza
(capina) para o bairro Industrial Americano.

791. De autoria do vereador Lelei do Salão – Indica ao Sr. Prefeito que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  construção  de  uma  sede
Independente da 3° Melhor Idade na Rua Adair Paiva, n°300 com Rua Piedade Ana
Gonçalves ( na antiga Creche Pequeno polegar), no bairro Palmital B.

792.  De autoria  da  vereadora  Luíza  do Hospital  –  Indica  ao Sr.  Prefeito,  que
interceda junto ao(s) órgãos competente(s) viabilizando a possibilidade de instituir
ações integradas e direcionadas para garantir que todas as mulheres do município
tenham acesso aos serviços de prevenção e ao atendimento especializado, mais
eficiente e humanizado, na rede pública de saúde.

793. De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s)  competente(s) viabilizando a criação de Programa Municipal  Sócio
Esportivo e Lazer,  com intuito de atender a população na forma que o Programa
PELC (Programa Esporte e Lazer na Cidade) ofereceu no municipio de santa luzia
desde que melhorado em alguns pontos estruturais para melhor atendimento aos
usuários.

794.  De autoria  do vereador  Du do Salão–  Indica ao Sr.Prefeito,que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico em toda
extensão da Rua T, no bairro Petropólis.

795. De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a substituição e modernização do sistema
de iluminação (lâmpadas led), em toda extensão do Beco Joibe, no bairro Conjunto
Cristina B.     

796. De autoria da vereadora Nandinho – Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando o paisagismo no espaço localizado na Rua
Paraíso, em frente ao local recentemente pavimentado, no bairro Três Corações.



797.  Deautoria  do vereador Henry Santos  –Indica ao Sr.Prefeito  que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  implantação  de  sinalização
horizontal e vertical por toda extensão da Rua Guapuhy, no bairro São Cosme. 

798. De autoria do vereador Lelei da Autoescola –  Indica ao Sr. Prefeito,  que
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a reabertura da entrada da
Fazenda  Boa  Esperança  pela  Rua  José  Silvino  Teixeira  Melo,  no  bairro  Boa
Esperança.

799.De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a reabertura do Consultório Médico
na Rua Cotegipe,  no imóvel  situado no terreno de propriedade da PMSL, à Rua
Cotegipe esquina com Rua Iracema, no bairro São Benedito. 

800. De autoria do vereador Cristiano Matos – Indica ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando de acordo com estudos  técnicos,
uma nova pavimentação asfáltico em toda a extensão da  Rua das Azaléias,  no
bairro Imperial. 

801. De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a reconstrução da escada que liga a
Rua Mangará a Rua Iracema, no bairro São Cosme/São Benedito.

6.2- REQUERIMENTOS -

058. De autoria do vereador Henry Santos – Requer ao Sr. Prefeito informações sobre : 
1. Algumas ruas no município constam como asfaltadas ou calçadas por toda extensão no
site da prefeitura, e na realidade apenas uma parte que é contemplada, ficando incompleto o
serviço na mesma. Gostaria que fosse esclarecido o motivo pelo qual existe essa informação
incorreta no sistema e porque não é realizado a obra em toda extensão da rua? 
Pede-se,  ainda,  que  as  respostas  a  esses  questionamentos  venham  acompanhadas  de
documentação que comprove sua veracidade.

059. De autoria da vereadora Luíza do Hospital  –  Requer ao Sr.  Prefeito as seguintes
informações:
Em resposta do Requerimento n° 29/2022 a Secretaria de Saúde informou que organograma
da saúde municipal foi protocolado na Câmara Municipal através do PL071. Ocorre que tal
informação não procede, tendo em vista que não foi informado nem mesmo o ano do PL
mencionado.  Diante  disso  a  resposta  ao  requerimento  foi  insatisfatória.  Assim,  reitero  o
pedido para que a que a Secretaria de Saúde encaminhe o organograma da saúde municipal,
incluindo todas as Unidades Básicas de saúde do município, especificando todos os cargos,
funções e vencimentos de todos os servidores.

060.  De autoria  da vereadora  Luíza  do Hospital  –  Requer  ao  Sr.  Prefeito  informações
sobre:
Considerando a divulgação da tomada de preço nº 123/2021 para contratação de empresa
especializada para construção e instalação de uma fonte Olhos de Santa Luzia, questiona-se:
1- O processo licitatório já foi encerrado? 
2 – Em caso positivo, Qual foi empresa ganhadora da licitação? 
3 - Existe um prazo estimado para início da obra? 
4 – Qual o valor total do contrato? Encaminhar documentação comprobatória. 



5 – Há previsão para o término da obra? 

6.3- MOÇÕES -

016. De autoria do Vereador Wander Carvalho –  Diante do reconhecimento dos méritos
conferidos, e após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para propor que seja enviada
uma Moção Honrosa para o Giuliano Augusto Neves Ferreira. 

Justificativa: Giuliano Augusto Neves Ferreira nascido em 1976 Belo Horizonte Participou do
processo de fundação da associação Luziense pela vida e contra a impunidade na cidade de
Santa  Luzia  (Vital)  onde  realizou  trabalhos  ajudando  centenas  de  famílias  ao
encaminhamento a atendimento psicológico, jurídico e indicação do primeiro emprego para
jovens e adolescentes. Em 2000 na gestão do prefeito delegado Christiano Augusto Xavier
Ferreira foi nomeado diretor de segurança onde em apenas 3 meses de governo ganhou uma
moção  honrosa  pelos  vereadores  da  Câmara  municipal  de  Santa  Luzia  por  um  projeto
intitulado  "Amigos  Solidários",  onde  nos  finais  de  semana  ele  junto  com seu  quadro  de
funcionários  reformaram escolas  e  praças  do  município.  Atualmente,  exerce  a  função  de
Diretor  do  Cemitério  do  Carmo,  nestes  dois  anos  coordenou  a  equipe  de  Sepultadores
buscando valorização para os profissionais que sepultam alguém, pois acredita que não são
somente coveiros, mas sim pessoa, com sentimentos, angústia, amores, famílias; sentem a
dor de outras famílias que perderam seus entes queridos. Por fim, vem lutando pela melhoria
da instituição para melhor atender aos munícipes que necessitam ir ao local. E prestar um
serviço de qualidade a população.

017. De autoria do Vereador Wander Carvalho -  Diante do reconhecimento dos méritos
conferidos, e após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para propor que seja enviada
uma Moção Honrosa para o Ivanildo Ferreira da Silva. 

Justificativa:  Ivanildo  Ferreira  da  Silva  (Conhecido  como Pastor  Ivan  Silva)  Nascido  em
Santa Luzia,  morador  do bairro Asteca.  Filho de pais separados.  Casado com a pastora,
professora e psicanalista Charlene Reis com quem tem 2 filhos: Giovanna e Arthur Coutinho.
Estudou em Santa Luzia nas escolas estaduais Afonsino Altivo Diniz e Francisco Tibúrcio de
Oliveira. Ingressou em 1998 na PMMG servindo na cidade de Contagem, Santa Luzia, no
estado maior da polícia militar e a 3 anos no gabinete militar do tribunal de justiça de Minas
Gerais. Graduado em teologia, escritor e autor do livro: Diário de bordo de um missionário,
hoje pastoreia uma igreja Batista Getsêmani coordenado pelo pastor Jorge Linhares. Atuante
nas ações missionárias, hoje é referência na cidade no trabalho de unidade e comunhão entre
pastores de dezenas de igrejas, tendo sido inclusive homenageado pela câmara municipal de
Belo Horizonte no último mês pelos relevantes serviços prestados na implantação do Reino.

018. De autoria do Vereador Ivo Melo - Diante do Reconhecimento dos méritos conferidos,
após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para apresentar tal honraria ao Sr. Irani da
Silva Gomes, 48 anos, casado com Mariana Ferreira Gomes, pai de 2 filhos: Daniel Ferreira
Gomes e Izabela vieira Gomes. Criado na cidade de Santa Luzia, passou toda sua infância,



sempre colecionando boas memórias no bairro Frimisa. Bairro onde sua família reside até
hoje.  O sr.  Irani  é  pastor  da igreja  batista  lagoinha,  empresário  do ramo de trasporte  de
combustível, presidente do sindicato sindtanque e presidente da agremiação União Luziense
Esporte Clube desde 2017. Como presidente, vem ajudando a realizar um trabalho incrível
com o time profissional União Luziense Esporte Clube, que participa de grandes disputas,
como o campeonato regional  e atualmente disputando módulo 2 do campeonato mineiro,
representando a gloriosa cidade de Santa Luzia/MG. Um homem Honrado, cristão, de boa
índole, aplicado e trabalhador que vem criando uma trajetória profissional e de qualidade por
nosso amado município.

019.  De autoria  do Vereador  Waguinho -  Na forma regimental  e após ouvir  o plenário,
proponho que seja enviada Moção de Congratulação ao Sr. Flávio Alexandre da Luz, Cabo da
PM do 35º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais - 69ª CIA - Santa Luzia. 

Justificativa: Acredito que esta Casa Legislativa tem o papel de apoiar e evidenciar aqueles
que de alguma maneira exercem excelente trabalho em nosso município.
Flávio Alexandre da Luz Nasceu em Montes Claros,  em 07 de maio de 1981.  Morou em
Jequitaí-MG até os 16 anos, quando mudou-se para Belo Horizonte. Filho de Clarinda Maria
da Luz e Nicolau Fernandes da Luz, Sr Nicolau que participou ativamente da política de sua
cidade natal, sendo vereador por alguns anos. Flávio que é um filho dedicado, irmão amoroso
e pai cuidadoso. Morador de Santa Luzia desde 2002, residente no bairro Cristina A, Flávio
iniciou sua vida profissional desde os 8 anos, pra ajudar em casa, foi engraxate, vendedor
ambulante, garçom, atendente, ajudante de padeiro, auxiliar administrativo, comprador, até
quando resolveu seguir o caminho da vida militar. Sempre trabalhador, honesto e tendo a
visão que  o  trabalho  esforço  são  o  caminho  certo  para  a  prosperidade.  Em 2007  fez  o
concurso para ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais, ingressando na corporação em
2008. Onde até os dias atuais atua na segurança pública com muito profissionalismo, orgulho
e dedicação. Completa em 2022, 14 anos como policial, Flávio Alexandre da Luz, hoje Cabo
da PMMG, pertence à 69ª  Companhia  do 35º  Batalhão,  atuante  na equipe  do  Gepar  da
companhia, que se destaca na interação social, com diversas ações sociais nas comunidades
carentes de Santa Luzia. Mas, com braço firme, sempre atuante contra o crime organizado.

020.  De  autoria  do  Vereador  Du  do  Salão  -  Diante  do  reconhecimento  dos  méritos
conferidos,  e  após  ouvir  o  Plenário  desta  casa,  sirvo  me  deste  para  propor  que  seja
concedida Moção Honrosa a Sra. Ireni Lopes Gomes, pelos relevantes serviços prestados ao
município de Santa Luzia. 

Justificativa: Ireni Lopes Gomes, nascida em 1961, na cidade de Raul Soares, no distrito de
Vermelho Velho, veio para Santa Luzia no ano de 1979, escolheu a educação como meio de
vida e se especializou na área de alfabetização. Formada em Letras, por volta da década de
80, iniciou sua primeira escola no bairro Asteca, chamada Cantinho da Fofura, com o decorrer
do tempo o espaço tornou-se pequeno porque a escolinha estava crescendo, ainda no bairro,
mudou-se para um espaço maior e abriu a então escolinha, Pingo de Luz. Com um talento
diferenciado para educar e afalbetizar e o desenvolvimento crescente da escola, por volta de



1990  adquiriu  um  terreno  para  expandir  mais  sua  escolinha,  tornado-a  o  INSTITUTO
EDUCACIONAL LONDRINA, no bairro que leva o mesmo nome. Diante de toda dificuldade e
adversidade,  continuou  sua  luta  pela  educação,  com  o  reconhecimento  dos  pais  e  da
comunidade,  expandiu  as  turmas  e  salas  do  Instituto  aumentando  o  grau  de  instrução,
recebendo não apenas os alunos da educação infantil, mas também alcançando até o nível
fundamental. A Srª Ireni, é bastante presente e atuante no bairro Londrina, ministra aula de
reforço para alunos carentes que não podem contratar um professor particilar,  atende aos
alunos  de  forma  voluntária  e  também  com  pagamentos  feitos  através  de  doações  de
alimentos que são entregues a instituições do município, dentre eles o Lar dos Idosos. 

021.  De autoria  do  Vereador  Paulo  Cabeção  –  Diante  do  reconhecimento  dos  méritos
conferidos, e após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para propor que seja enviada
Moção  Honrosa  ao  Coro  Angélico  de  Santa  Luzia,  pelos  seus  70  anos  de  fundação.
“O Coro Angélico, coral mais antigo da cidade de Santa Luzia, foi fundado em 15 de maio de
1952, pelo então Pároco da Paróquia de Santa Luzia, Pe. Cristiano Frederico Portela Araújo,
juntamente com um grupo de jovens paroquianos, após o encerramento do Coro da família do
Sr.  Antônio  Marçal  Ramos.  O  corista  Edison  Tibúrcio,  destacou  como  motivação  do
encerramento do Coro da Família Ramos o fato do seu regente, maestro Francisco Julião da
Silva,  ter  se mudado para o interior  de Minas Gerais.  Assim, o Coro Angélico assumiu a
incumbência  de  cantar  os  diversos  moletos  e  peças  sacras  em  latim,  anteriormente
executados pelo Coro da Família Ramos”.

Justificativa: Acredito que esta Casa Legislativa, ao homenagear Coro Angélico de Santa
Luzia, cumpre seu papel de evidenciar  seu valor histórico, social, artístico e religioso para
nosso município, para Minas Gerais e para o Brasil.

__________________________________________________________________
PROJETOS PARA APRECIAÇÃO

__________________________________________________________________

7.  1ª  Discussão e  Votação  do  Projeto  de  Lei  nº  099/2022,  que Dispõe sobre  a
Denominação de Logradouro Público “Hydekel  da Silva Santo”. De autoria  do
Vereador Cristiano Matos.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.1 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 095/2022, que Dá denominação ao
logradouro público de “rua Carlos Alberto Rodrigues Schettini” ao logradouro
conhecido como rua Onze (11),  no bairro  Castanheira. De autoria  do Vereador
Waguinho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.



7.2. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 096/2022, que Dá denominação ao
logradouro  público  de  “rua  Paulo  Boas  de  Souza”  ao  logradouro  conhecido
como rua Doze (12), no bairro castanheira. De autoria do Vereador Waguinho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.3. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 097/2022, que Dá denominação ao
logradouro público de “rua Mariano José de Azevedo” ao logradouro conhecido
como rua Treze (13), no bairro Castanheira. De autoria do Vereador Waguinho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.4. Discussão e Votação do  Anteprojeto de Lei nº 031/2022,  que Dispõe sobre a
necessidade de brinquedos adaptados ao uso por crianças com deficiência em
eventos organizados ou patrocinados pelo poder público. De autoria do Vereador
Ilacir Bicalho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.5. Discussão  e  Votação  do  Anteprojeto  de  Lei  nº  032/2022,  que Institui  no
Município  de  Santa  Luzia  o  Direito  do  Contribuinte  de  ter  acesso  a  meios  e
formas de pagamento  digital,  tais  como cartões de  débito  ou crédito,  pix  ou
transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e
contribuições. De autoria do Vereador Junin do Lau.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.6. Discussão e Votação do  Anteprojeto de Lei nº 033/2022,  que Dispõe sobre o
programa primeiro emprego, no âmbito do município, e dá outras providências.
De autoria do Vereador Henry Santos.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

7.7.  Mensagem  de  Veto  nº  026/2022 que Veta  Integral à  Proposição  de  Lei  nº
068/2022  que  “Declara  utilidade  pública  PROMIL  –  Comunidade  Terapêutica
Projeto Milagre, instituição privada sem fins lucrativos, CNPJ.: 26.627.379.0001-
58.”

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

3ª parte – Ordem do Dia  ________________________________________  

- Reunião Ordinária dia   14     de   JUNHO   de 2022 às 9h30min  .  
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