Câmara Municipal de Serra do Salitre
ecima Terceira Reunião Ordinária, 2° Período da 1a Sessão Legislativa, da
17a Legislatura. As 19h00m, do dia 09 de Setembro de 2021, foi realizada a Sessão
da Camara Municipal de Serra do Salitre - MG, sob a presidência da vereadora
Flávia Silva Araújo, secretariada pelo vereador Genivaldo Graciano Menezes, que
fez a chamada e constatou as presenças dos demais vereadores: Edivaldo

Cândido de Oliveira, Jéssica de Souza Neto, Mario Gilberto Toledo, Marconi
Vieira Alcântara, Rivaldo José dos Santos, Ronaldo Cortes Pereira e Vinicius
Ferreira Mota. Por haver quórum regimental para os trabalhos, a senhora
presidente declarou aberta a sessão. No despacho do grande expediente, a
senhora presidente convidou a todos para que de pé fizessem a oração do Pai
Nosso. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da Sessão anterior, que foi
aprovada sem nenhuma observação. A Senhora presidente colocou em pauta os
Projetos de Leis: n° 004/2021, n° 1.177/2021 e solicitou ao secretario que fizesse a
leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões Internas. 0 vereador Vinicius
Ferreira Mota solicitou VISTAS no Projeto de Lei 004/2021 para melhor analise do
mesmo. A Senhora presidente concedeu até a próxima Reunião Ordinária.
Anunciado o segundo turno de votação da Emenda a Lei Orgânica n° 01/2021,
constatou-se a aprovação da mesma por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) voto
contrario do vereador Mario Gilberto Toledo..-A senhora presidente suspendeu a
Reunião por dez minutos para organização do processo de Promulgação da
Emenda. Retomados os trabalhos a senhora presidente destacou a importância da
Emenda para o Poder Legislativo. A senhora presidente colocou em Pauta a
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 1.178/2021 e a vereadora Jessica Souza Neto e
o vereador Vinicius Ferreira Mota solicitaram VISTAS para melhor analisarem o
referido Projeto de Lei e também a Emenda proposta. Por se tratar de um Projeto
de relevância e anteceder o Projeto da Lei Orçamentaria para o exercício de 2022
a senhora presidente concedeu as VISTAS solicitadas, até dia 13/09/2021, as
18:00h onde sera analisado a Emenda e o Projeto de Lei 1.178/2021, ficando assim
convocada a 3a Reunião Extraordinária. Foram lidos os pareceres apresentados
pelas Comissões Internas Permanentes aos Projetos de Leis 1.177/2021 e
1.180/2021. Posto em votação o Projeto de Lei n° 1.177/2021 e o Projeto de Lei
1.180/2021 receberam aprovação unanime, 08 (oito) votos e serão encaminhados
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AO. Foi lida e aprovada por unanimidade de votos dos Edis em plenário a

Indicação 0013/2021 de autoria do vereador Edivaldo Candido de Oliveira, e esta
será encaminhada ao Executivo para tomada de providências. Em plenário, o Sr.
Thiago Karl Schirm, presidente da Associação Serralitrense de Proteção a Animais
Abandonados (ASPAA), que expôs a importância do trabalho voluntário
desenvolvido por seus membros e aproveitou a oportunidade para agradecer o
apoio por parte de alguns vereadores e também convidou os demais a estarem
juntos nesta tão nobre e necessária causa em nossa cidade. Os senhores
vereadores se colocaram à disposição em ajudar no que lhes for possível. Não
havendo nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão. Do que, para constar, lavra-se esta ata que será assinada pela presidente,
secretário e demais vereadores, após sua aprovação.
Sala das Reuniões, 13 de Setembro de 2021.
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Praga Dr. José Wanderley, 288 - Centro - Serra do Salitre - MG - CEP 38760-000
Fone: 34. 3833-1162 l Fax: 34. 3833-1025 l E-mail: cmserradosalitre@gmail.com

