
1  

ROTEIRO DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 
 

 

01- VILMAR: Saudação 
 

 

Boa noite, Senhores vereadores, senhoras vereadoras, 
servidores desta Casa, visitantes e internautas e os 
ouvintes da rádio Pedra Escondida, que nos acompanham 
em áudio e vídeo, mais uma vez estamos transmitindo a 
sessão e, depois, a gravação estará disponível no You 
Tube e no Facebook. 

 
02- VILMAR: Convido a todos a ficarem em pé para 
darmos início esta sessão da Câmara de Vereadores de 
Itanhomi. 

 
03- VILMAR: Verificando o livro de presença e 
constatando número Regimental, Em nome de Deus, 
declaro abertos os trabalhos da nossa 15ª reunião 
ordinária aos 22 dias do mês de novembro de 2021. 

 
04- VILMAR: Em conformidade com o Art. 116 do nosso 
Regimento Interno convido o vereador XXXXXXXXX a 
proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. 

 
05 - VILMAR: Podem assentar-se. 

 

 

06 - VILMAR:  Solicito do Primeiro Secretário a leitura da 
ata da reunião anterior. 

 
07 - VILMAR: Solicito a leitura Correspondências, 
Comunicações e Pareceres que será feita pelo Assessor 
Jurídico.
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08 - VILMAR:A presentação Sem discussões de 
proposições, que será feita pelo Assessor Jurídico: 

 
 Projeto de Lei nº 31/2021: De autoria do Executivo 

Municipal: “Altera o artigo 13 e acrescenta parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 1.449 de 03 de março de 
2008”.

 Projeto de Lei n° 32/2021: De autoria do Executivo 
Municipal: “Autoriza a abertura de Crédito Especial 
destinado à criação de dotação orçamentária no 
orçamento vigente para criação de natureza de 
despesa para empenhamento de despesas para 
construção de quadra poliesportiva, e dá outras 
providências” 

  

  Indicação nº 048/2021 – de autoria do vereador Valdir 

Dias Belício- Que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Itanhomi, para que 
se digne a providenciar a reforma do Ginásio 
Poliesportivo do Distrito de São Francisco do Jataí”

 

 Indicação nº 049/2021 – de autoria do vereador Márcio 

José Marciano- Que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Itanhomi, para que 
se digne a providenciar a construção de uma bueira no 
Córrego Baixo Queiroga próximo a propriedade de 
José Israel Vieira estrada que liga a propriedade de 
Hudson e da Tita.”

 

 Indicação nº 050/2021 – de autoria do vereador 

Márcio José Marciano- Que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Itanhomi, para que se digne a providenciar a 
construção de uma nova rede de esgoto no Bairro Luiz 
Alves dos Reis.”
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 Indicação nº 051/2021 – de autoria do vereador 

Ronaldo Ferreira da Silva- Que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Itanhomi, para que se digne a providenciar o 
cascalhamento na Serra no Córrego do Macunã, 
conhecida como serra do Manuel Cunha”

 Indicação nº 052/2021 – de autoria do vereador 

Ronaldo Ferreira da Silva- Que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Itanhomi, para que se digne a providenciar a 
construção de alguns quebras molas, sentido Alto 
Queiroga”

 

 Indicação nº 053/2021 – de autoria do vereador Victor 

Fidelis Gomes- Que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Itanhomi, para que 
se digne a providenciar a construção do meio fio a 
Rua Ivo Lourenço de Freitas.”

 

 
09- VILMAR: Assuntos URGENTES: (artigo 122 e 123) – 
nada foi agendado 

 
10-VILMAR: Tribuna Livre: (art.124 Regimento Interno). – 

Inscritos: 








11 - VILMAR: SEGUNDA PARTE DOS NOSSOS 
TRABALHOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 
MATÉRIAS EM PAUTA: 
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PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

 

 Projeto de Lei nº 20/2021: De autoria do Executivo 
Municipal: “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Itanhomi/MG, para o exercício de 2022 
e dá outras providências”.

(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser manifestar, 

manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

Resultado: 

 
 Projeto de Lei nº 21/2021: De autoria do Executivo 

Municipal: “Dispõe Sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”.

 
(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser manifestar, 

manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

Resultado: 

 
 Projeto de Lei nº 29/2021: De autoria do Executivo 

Municipal: “Altera o Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, Lei Municipal 
1859 de 07 de junho de 2021”.

 
“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser manifestar, 

manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

Resultado: 
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 Projeto de Lei nº 30/2021: De autoria do Executivo 
Municipal: “Autoriza a abertura de Crédito especial 
destinado à criação de dotação orçamentária no 
orçamento vigente para criação de natureza de 
despesa para empenhamento de despesas referentes 
ao contrato de rateio e serviços ao CIMVA – 
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do 
Aço, e dá outras providências”.

 
(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser manifestar, 

manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

Resultado: 

 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

 

 Projeto de Lei nº 26/2021: De autoria do Executivo 
Municipal: “Revoga a Lei Municipal nº 1.347 de 06 de 
junho de 2005”.

(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser manifestar, 

manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

 
Resultado: 

 
 Projeto de Lei nº 27/2021: De autoria do Executivo 

Municipal: “Autoriza o Executivo Municipal a assinar 
contrato de consignação com o ITAÚ UNIBANCO S.A 
e dá outras providências”.
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(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser 

manifestar, manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

 
Resultado: 

 
 Projeto de Lei nº 28/2021: De autoria do Executivo 

Municipal: “Altera o nome da Praça Milton Campos 
para PRAÇA LEVINDO DIAS FILHO, localizada no 
centro de Itanhomi/MG”.

 
(“EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser 

manifestar, manifeste agora). 

“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam 

como estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

 
Resultado: 

 
 Em discussão as Indicações nº 048 a 53/2021 – de 

autoria dos vereadores da Casa.

 
“ESTÃO EM DISCUSSÃO”, o vereador que quiser 
manifestar, manifeste agora. 

 
“EM VOTAÇÃO”. Os vereadores favoráveis ficam como 
estão, os contrários, manifestem-se ficando de pé.” 

 
Resultado: 
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12 - VILMAR: ORDEM DA SEGUINTE 
 

 

As matérias que forem protocolizadas e as que estão em 
tramitação e receberam pareceres das comissões 
competentes 

 
13– VILMAR: DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO: 

Solicito da Secretaria desta Casa que: 

 Encaminhe para as Comissões Competentes os 
Projetos de Lei para deliberação e emissão de 
parecer; 

 Encaminhe para o Executivo os Projetos de Lei 
aprovados para que sejam sancionados; 

 Encaminhe para o Executivo as indicações 
aprovadas. 

 
14. VILMAR: Palavra Franca- (Esse item é 

DETERMINADO NO REGIMENTO INTERNO, sendo um 

espaço aberto à mesa e aos vereadores para algo a respeito 

de assuntos comunitários de interesse públicos, com 

oradores inscritos, etc.). 

Vereadores Inscritos: 





15- VILMAR: ENCERRAMENTO: Em nome de Deus 
iniciamos e em nome de Deus está encerrada nossa 15ª 
reunião ordinária, aos 22 dias do mês de novembro de 
2021. Lembrando a todos que nossa próxima reunião 
ordinária será no dia 06 de dezembro de 2021. 

 
16 - VILMAR: AGRADECIMENTO FINAL: Obrigado a 

todos pela presença. Tenham todos uma boa noite! 


