
23ª Reunião Ordinária 2022
02 de Agosto de 2022, ás 9h30min.

PAUTA DA ORDEM DO DIA
________________________________________________________________________

1ª Parte – Expediente – Verificação do Quórum; - Leitura da Ata da 22ª Reunião Ordinária de 2022; - Leitura
das Correspondências recebidas; - Leitura dos Pareceres, se houver; - Leitura das Proposições que deram
entrada;  Composição de Comissão Especial  para análise da Mensagem de Veto nº  038/2022; -  Leitura e
Votação das Indicações, Requerimentos e Moções;  - 1ª Discussão e Votação: Projetos de Lei nºs 103, 107,
108, 111, 114, 135/2022; - Discussão e Votação em Turno Único: Anteprojetos de Lei nºs 036 e 037/2022, -
Discussão e Votação Nominal em Turno Único: Mensagens de Veto nºs: 029, 030, 031 e 032/2022.
2ª parte – Ordem do Dia

5.1- INDICAÇÕES -

913. De autoria do vereador Wander Carvalho–Indica ao Sr.  Prefeito que interceda
junto ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  instalação  de  proteção  (Lages  ou
gradis) para as canaletas de escoamento de água na parte denominada avenida sanitária
na Avenida Professor Lucas Machado, no bairro Asteca.

914. De autoria do vereador Wander Carvalho– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando a construção de uma Unidade Básica de
Saúde (UBS /Posto de Saúde), nas imediações do horto florestal, no bairro São Geraldo.

915. 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
na Rua Reginaldo Gaspar da Silva (Antiga Rua: Dez), no bairro Nova Conquista.

916. De autoria do vereador Cristiano Matos–Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando um mutirão de limpeza na Avenida Oceânia
em toda a sua extensão, dando prioridade na altura dos nº358 ao nº 534,  no bairro
Baronesa.

917. De autoria do vereador Lelei do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando um triângulo de meio-fio fazendo uma saída
para três ruas acesso no entroncamento das Ruas Benício Martins Rodrigues (antiga Rua
dois) Rua Francisco Alves Mendes Filho (antiga Rua Sete) e Beco Liberdade, no bairro
Nova Conquista.

918.De autoria do vereador Wander Carvalho –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s)órgão(s) competente(s), viabilizando  a construção de uma UBS (Unidade
Básica de Saúde), no bairro Vale dos Coqueiros.

919.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  extensão
Rua Benício Martins Rodrigues (antiga rua Dois), no bairro Nova Conquista.

920. De autoria do vereador Nandinho–Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda  junto
ao(s)órgão(s) competente(s)viabilizando a limpeza em todas as segundas-feiras da Praça
da Savassi, no bairro Palmital.

921. De autoria do vereador Nandinho – Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação com “bloquetes” no beco localizado
na Av. João Batista Lima, nº 545, conhecido como “Beco do Boca”, no bairro Palmital.



922. De autoria do vereador Cristiano Matos  – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a criação de um Auxílio Emergêncial
Municipal para atender aos munícipes que se encontram abaixo do nível da pobreza em
nosso Município.

923. De autoria do vereador Henry Santos– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica ou calçamento por
toda extensão da Rua Maranhão, no bairro Bonanza.

924. De autoria do vereador Henry Santos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a construção de um muro de contenção (muro
gabião) na Rua Canadá, em frente ao n°539, no bairro Industrial Americano.

925. De autoria do vereador Cristiano Matos –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltico da Rua
Inglaterra, em toda a sua extensão no bairro Baronesa.

926.De autoria do vereador André Leite –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)competente(s),viabilizando  a  pavimentação  asfáltica  na  Rua  São  João
entre as Ruas Estevão Rocha e Santa Rita, no bairro Santa Rita.

927. De autoria do vereador Henry Santos– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de delimitação de
estacionamento no cruzamento da Avenida Bernardo Guimarães com Rua Cassimiro de
Abreu, no bairro Londrina.

928. De autoria do vereador André Leite–  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica na Rua Estevão
Rocha, no bairro Santa Rita.

929. De autoria  do vereador  André Leite–Indica  ao Sr.Prefeito,  que  interceda  junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica em toda a extensão
da Rua Paratinga, no bairro São Benedito.

930. De autoria do vereador Paulo Pretão– Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda
juntoao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando, em caráter de urgência, a pavimentação
asfáltica para toda a extensão da Rua Casa Blanca, no bairro Pinhões.

931. 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 construção de uma
passagem de pedestre na Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, na ponte que fica próximo a
rotátoria entre a Av Frimisa e rua Rio das Velhas, no bairro Frimisa.

932. De autoria do vereador Ivo Melo –  Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda junto
ao(s)órgão(s) competente(s), viabilizando, a pavimentação asfáltica em toda a extensão
da Rua Manoel João Batista, no bairro Córrego Frio.

933. De autoria do vereador Ivo Melo – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua
Irmã Maria da Glória, no bairro Santa Rita.

934. De autoria do vereador Glayson Johnny– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a iluminação pública da pista de
caminhada localizada em toda extensão da Avenida VIII (Oito), no bairro Frimisa (Carreira
Comprida).



935. De autoria do vereador Du do Salão–Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a implementação de câmeras de vídeo de
monitoramento do Projeto Olho Vivo no Posto de Saúde Baronesa, no bairro Baronesa.

936. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a construção de Guard-rails, na rotatória entre
a Av Frímisa, Rua Rio das Velhas e Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, no bairro Frimisa.

937. De autoria do vereador Du do Salão– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s),  viabilizando a  construção  de  nova  saída  para  o  bairro
Luxemburgo, interligando a Rua Peçanha com a avenida Dom Pedro I, no bairro
Chácaras Del Rey e/ou a avenida Alberto Calixto, no bairro Liberdade.

938. De autoria do vereador Waguinho -  Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda junto
ao(s) órgão(s)  competentes(s),  viabilizando  a  instalação  de  iluminação  moderna
(lâmpadas de led) no Campo do Alterosa, localizado na Rua Dezessete, no bairro Nova
Conquista.

939. De autoria do vereador Waguinho - Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a conversão para sentido único o trânsito na
Rua Apucarana, no trecho entre a Rua Bom Pastor e Av. Senhor do Bonfim, no bairro
São Benedito.

940. De autoria do vereador Waguinho –  Indica ao Sr.  Prefeito que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a instalação de academia ao ar livre no espaço
localizado no entroncamento da Rua Maria Dorida da Rocha, esquina com Rua Amélio
Lourenço de Oliveira, no bairro Conjunto Cristina.

941. De autoria do vereador Paulo Cabeção –  Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda
junto ao(s) órgãos competente(s) viabilizando a implantação de uma rede pluvial na Rua
das Macieiras, próximo aos números 64 e 83, no bairro Bom Destino.

942. De autoria do vereador Paulo Cabeção –  Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a criação de evento cultural denominado
“Festival  de Inverno”  a  se realizar  todo mês de julho  e em local  a  ser  definido  pelo
Executivo Municipal.

943. De autoria da vereadora Luíza do Hospital–Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a possibilidade de extensão de rede de
iluminação pública na Rua 15 de novembro, número 29, depois do Campo do Avair até o
cruzamento da Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, no bairro Esplanada.

944. De autoria do vereador Paulo Cabeção –  Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a implantação no município da Olimpíada
Municipal de Matemática nas Escolar Municipais de Ensino.

945. De autoria do vereador Ilacir Bicalho– Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto
ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando a realizar a revisão do Edital 003/2022 referente
ao tamanho das barracas para comércio da praça da Savassi, no bairro Palmital.

947.De autoria do vereador Ilacir Bicalho–  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a construção de passeio com bloquetes
intertravados na Rua Vinte e Dois, em toda sua extensão, no bairro Belo Vale.



948. De autoria do vereador Ilacir Bicalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgãos competente(s) viabilizando construção de Parque ecológico no terreno
localizado na Rua Alameda de Santorini, próximo ao nº 57, no bairro Liberdade.

949. De autoria do vereador Lelei da Autoescola – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  pavimentação  asfáltica  em  toda
extensão da Rua Palmor Teixeira Viana, no bairro Bela Vista.

950. De autoria do vereador Glayson Johnny–  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando uma reunião, em caráter de urgência, no
plenário desta Casa, com representantes da Secretaria de Meio Ambiente para
esclarecimentos de assuntos referentes a Feirinha do Palmital.

951. De autoria do vereador Glayson Johnny –  Indica ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando a instalação e extensão de uma nova rede
pluvial na Rua EX, próximo ao número 120, no bairro Frimisa.

5.2- REQUERIMENTOS -

070. De autoria da vereadora Luíza do Hospital – Requer ao Sr. Prefeito as seguintes
informações dos radares que estão sendo  instalados na cidade disponibilizando as
seguintes informações:
1– Qual empresa ganhou a licitação para instalação dos radares?
2– Qual critério está sendo utilizado para instalações desses radares?
3– Foi feito algum estudo anterior às instalações? Se sim, favor encaminhar o estudo.
4 – Qual a função do radar arrecadar ou prevenir acidentes?
5  – Qual a porcentagem do valor arrecadado pelas autuações é repassada para
empresa responsável.

5.3- MOÇÕES -

30. De autoria do Vereador Junin do Lau - 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. Cleide Alves Pereira Ramos.

BIOGRAFIA: Cleide Alves Pereira Ramos, nasceu em BH, hoje tem 44 anos. Mudou-se para Santa
Luzia em 1990. Formou-se no ensino médio em magistério e sua graduação foi em Enfermagem no
ano de 2011. Casada desde 2005 com Eduardo, este militar da reserva. Iniciou sua trajetora na
área da saúde em 2003 no antigo Pronto Atendimento Sede em Santa Luzia, onde trabalhou por 6
anos na área administrativa como recepcionista e gerente administrativo. Passou por um curto
período no serviço social, locado dentro do Centro Administrativo da Prefeitura. Em 2013 assumiu a
Unidade Básica de saúde do Duquesa como enfermeira, onde permaneceu até o ano de 2018,
transferida nesta data para a Unidade de Saúde Bom Jesus, permanecendo até 22/06/2022 como
enfermeira assistencial e responsável técnica. Nesta data foi convidada pela Superintendente de
saúde a assumir a coordenação de enfermagem do Hospital Madalena Calixto.
Justificativa:  Diante de todo o exposto,  rendemos nossas homenagens a esta profissional  de
imensurável valor, que com dedicação e  amor pelo seu  trabalho  acolhe  com carinho  tanto a
população, quanto seus colegas de trabalho.

31. De autoria do Vereador Junin do Lau - Diante do reconhecimento dos méritos conferidos, e
após ouvir o Plenário desta casa, sirvo me deste para propor que seja concedida Moção
Honrosa ao Sr. Mário Ferreira Lima Filho.



BIOGRAFIA: Mário Ferreira Lima Filho, nasceu em Santa Luzia/MG em 26 de agosto de 1961, filho
de Mário Ferreira Lima o Baianinho (hoje com 93 anos) e Rosa de Lima Santos Ferreira(falecida).
Cursou o Primário no Grupo Escolar Santa luzia (hoje Escola Municipal Santa Luzia), concluindo o
ensino médio na Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa. Casado há 32 anos com Maria da
Glória dos Santos Silva Lima, pai de três filhos Mazurki Ewicz, Millena Cristina e Magnnum Mário.
Foi Presidente  de  secção eleitoral  por  várias  vezes,  trabalhou ainda jovem como servente  de
pedreiro e professor particular de Matemática para alunos de Ensino Fundamental,  foi  também
professor de Educação e Moral e Cívica na Escola Estadual Rose Haas Klabin e também professor
de Geometria  na Escola  Estadual  Geraldo Teixeira  da  Costa.  Exerceu também as funções de
operador de caixa de supermercados e auxiliar de custos (contabilidade), ajudante de moagem,
analista de processos de laboratório químico. Atualmente trabalha na COPASA (há 26 anos), onde
exerceu a função de leiturista por  10 anos,  e agora está como auxiliar  administrativo no setor
comercial da empresa. 
Justificativa: Diante de todo o exposto, não poderíamos deixar de render nossas homenagens a
este profissional de valor imensurável, que desenvolve suas atividades com muito amor e carinho,
sempre com largo sorriso acolhedor.

32. De autoria do Vereador Junin do Lau- Diante do reconhecimento dos méritos conferidos, e
após ouvir o Plenário desta casa, sirvo me deste para propor que seja concedida Moção
Honrosa ao Dr. João Ricardo Rodrigues Lino.

BIOGRAFIA: João Ricardo Rodrigues Lino, 41 anos, nascido em Pitangui (Centro-Oeste de Minas
Gerais),  desde  pequeno tinha o  sonho  de  ser  médico.  Apesar  de  não ter  familiares  médicos,
sempre se inspirou nos médicos da pequena cidade natal.  Ainda cedo, aos 17 anos, deixou a
família, mudando-se para BH em busca de seus sonhos. Após muita luta, formou-se em Medicina
em 2006 e no dia seguinte, inciou a especialização em Cardiologia. No mesmo ano iniciou seus
trabalhos em Santa Luzia, ingressando também em grandes hospitais de Bh como o Veras Cruz e
Socor, onde atuou por 10 anos. Em 2010 casou-se com Pollyana e hoje tem 02 filhos, Arthur e
Matheus. Apesar da atuação no setor privado como Cardiologista, mantém seus trabalhos na rede
pública de Santa Luzia (UPA São Benedito, Hospital Municipal Madalena Parrillo Calixto e Hospital
São João de Deus). Orgulha-se em dizer que caminha para os 16 anos ininterruptos de trabalho
prestados como médico a Cidade de Santa Luzia.
Justificativa: Diante de todo o exposto, homenageamos esse profissional de imensurável valor, 
que sempre soube que sua vocação seria ser médico e com dedicação e amor desempenha a 
missão que Deus a ele confiou em cuidar e curar pessoas.

34. De autoria do Vereador Lelei da Autoescola–Diante do reconhecimento dos méritos
conferidos, e após ouvir o Plenário desta casa, sirvo me deste para propor que seja concedida
Moção Honrosa Senhora Luciana Oliveira Dias Castelar, nascida em Belo Horizonte, criada em
Divinopolis/MG, filha de Edson Justo Dias e Eulália Conceição Oliveira Dias. Casada a 18 anos
com Fausto Machado Castelar, mãe de Maria Júlia e Miguel. Mudou- se para Santa Luzia em 2008.
Desde a infância tinha o sonho de ajudar os mais necessitados. Em 2016, resolveu colocar os
sonhos de infância em prática. Pediu então ao grupo do terço para ajudar a fazer sopa e entregar
nas comunidades carentes em Santa Luzia. O projeto então denominado Sopão Solidário, distribuía
sopas, cestas e roupas uma vez por semana nos Bairros, Nova Esperança, Pantanal e Vila Ferraz.
Com a pandemia, resolvemos ajudar as famílias com cestas, roupas, indo de casa em casa. Além
da sopa, resgatamos pessoas das drogas e devolvemos a ela a dignidade perdida. Justificativa:
Diante de todo o exposto, não poderíamos deixar de render nossas homenagens a esta cidadã,
profissional e mulher de grande valor que traz em sua trajetória uma história de dedicação e amor
pelo trabalho que executa em prol da comunidade onde mora e do Município de Santa Luzia.



35. 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. Sergio Lúcio
Teixeira, atualmente com 57 anos de idade, nascido em 28 de outubro de 1964, residente na rua
nova Jerusalém, no bairro São Benedito, onde reside a 38 anos na nossa amada cidade de Santa
Luzia/MG.  O  sr.  Sergio  é  Bacharel  em Direito  pela  (FACSAL),  Faculdade  de  Santa  Luzia,  2º
sargento da Policial Militar do estado de Minas Gerais, hoje na Reserva. Ingressou na Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais em 1º de setembro de 1988. Sendo que nos últimos anos de sua
carreira dedicou- se ao PROERD Programa Educacional de Resistencia as Drogas, onde começou
a atuar em 19 de novembro de 2004 em umas das primeiras turmas a desenvolver o programa em
Minas Gerais, responsável direto pela formação de aproximadamente 4500 alunos. É um homem
Profissional, sendo diversas vezes indicado como destaque profissional  pela Polícia Militar.  Foi
aclamado com menção honrosa pela câmara de vereadores de Belo horizonte em 24 de setembro
de 2009, indicado pelo então vereador Geraldo Felix, da mesma forma recebeu menção honrosa
pela Assembleia  Legislativa do Estado de Minas Gerais  em 6 de julho de 2012,  indicação do
Deputado Dinis  Pinheiro.  Convidado  a  participar  do  projeto  Restaurando  Vidas,  da  Igreja
Pentecostal Fonte Água da Vida, como voluntário idealizou e aplicou curso de prevenção às drogas
para  crianças  e adolescentes  na  comunidade  do  bairro  São  Benedito.  O  Sr.  Sergio  contribui
significativamente  para o  município  de  Santa  Luzia/MG,  aconselhando,  inspirando  e  ajudando
muitos jovens a sair do mundo das drogas e da criminalidade, ajudando também a nunca entrarem.
O seu trabalho foi de suma importância para a segurança de nossa amada cidade e para o auxílio à
educação de muito de nossos jovens.

36. De autoria do Vereador Lelei da Autoescola -Diante do reconhecimento dos méritos
conferidos, e após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para propor que seja concedida
Moção Honrosa ao Senhor William Henrique Reis, filho de Onofra Cecilia e Vicente Reis,
nascido no Bairro Esplanada no dia 27 de novembro de 1966. Hoje residente do Bairro Bom Jesus.
Casado com  Piedade  Reis,  possuem dois  filhos,  Letícia  (23)  e  Leandro  (17).  Trabalha  como
comerciante na Padaria Pão Real, emprega os luzienses e gera renda ao município de Santa Luzia,
além de se comprometer com o bem social da população luziense. Justificativa: Diante de todo o
exposto,  não poderíamos deixar  de  render  nossas homenagens a  este  cidadão,  profissional  e
homem de grande valor que traz em sua trajetória uma história de dedicação e amor pelo trabalho
que executa em prol da comunidade onde mora e do Município de Santa Luzia.

__________________________________________________________________
PROJETOS PARA APRECIAÇÃO

__________________________________________________________________

6. 1ª  Discussão e Votação  Projeto de Lei nº 103/2022,  que Dá denominação ao
logradouro público de “Rua Renê Jorge Emiliano ao logradouro conhecido como
rua Nove (09), no bairro Belo Vale. De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.1.  1ª  Discussão  e  Votação  do  Projeto  de  Lei  nº  107/2022,  que Dá  nome  ao
logradouro  público  de  Rua  “Bibiana  Alves  Morais”,  ao  logradouro  conhecida
como Rua Dezesseis (16), no Bairro Castanheira. De autoria do Vereador Paulo
Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO
http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO
http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO


6.2.  1ª  Discussão  e  Votação  do  Projeto  de  Lei  nº  108/2022,  que Dá  nome  ao
logradouro público de Rua “Lindalva Dias”, ao logradouro conhecida como Rua
Treze (13), no Bairro Belo Vale. De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.3. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 111/2022, que “Declara a Festa do
Divino  Espirito  Santo  e  toda  a  sua  Programação  Festiva  como  parte  do
Patrimônio  Cultural  de  Natureza  Imaterial  do  povo  luziense”. De  autoria  do
Vereador Paulo Cabeção

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.4. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 114/2022, que “Declara utilidade
Pública a Associação Dorcas em Ação por você, associação privada sem fins
lucrativos, CNPJ 42.827.227/0001-55.” De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.5.  1ª  Discussão e  Votação do  Projeto de Lei  Complementar  nº  135/2022,  que
“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a adquirir área imobiliária localizada no
bairro Novo Centro, com a finalidade de construção da nova sede da Câmara
Municipal  de  Santa  Luzia,  e  dá  outras  providências.” De  autoria  do  Vereador
Wander Carvalho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.6. Discussão e Votação do Anteprojeto de Lei nº 036/2022, que “Dispõe sobre a
isenção do pagamento da taxa de contribuição de iluminação pública, aos idosos
e aposentados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade e dá
outras providências.” De autoria do Vereador Waguinho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.7. Discussão e Votação do Anteprojeto de Lei nº 037/2022, que “Inclui o § 8º no
Art.10 da Lei 3160/2010 no Código Tributário do Município de Santa Luzia /MG, e
das outras providências.” De autoria do Vereador André Leite.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.8.  Mensagem  de  Veto  nº  029/2022 que Veta  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº
091/2022, que “Institui o Programa de Desenvolvimento da Produção Artesanal e



Orgânica Associada ao Turismo – Pró Artesão no Município de Santa Luzia, e dá
outras providências”. 

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.9.  Mensagem  de  Veto  nº  030/2022 que Veta  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº
094/2022, que “Institui a Campanha Municipal de incentivo à doação de cabelo a
pessoas carentes em tratamento de câncer”. 

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.10.  Mensagem de Veto  nº  031/2022 que Veta  Integral  à  Proposição  de  Lei  nº
089/2022, que “Obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no
Município  de Santa Luzia-MG,  por meio de seus síndicos ou administradores
devidamente  constituídos,  a  comunicar  ao  órgão  de  segurança  pública  a
ocorrência  ou  indício  de  episódio  de  violência  doméstica  ou  familiar  contra
mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos”. 

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.11.  Mensagem de Veto  nº  032/2022 que Veta  Integral  à  Proposição  de  Lei  nº
095/2022,  que  “Institui  o  Selo  ARTE  para  os  produtos  de  origem  artesanal,
fabricados e comercializados no Município de Santa Luzia-MG”. 

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

3ª parte – Ordem do Dia  ________________________________________  

- Reunião Ordinária dia   09     de   AGOSTO   de 2022 às 9h30min  .  
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