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Ata  da  O9a   Sessao   Ordinaria  da  Camera  Municipal   de   Santo  Antonio  do
Aventureiro, Estado de Minas Gerais, Legislatura 2021/2024.  As dezoito horas
do  dia  09  de  Junho  de  dois  mil  e  vinte  e  urn,  na  sede  deste  Legislativo,  o
Vereador-Presidente,  Afonso  Jose  Pires  Cavalheiro  deu por  aberta a Reuniao
Ordinaria em epigrafe, o que foi feito. Na primeira parte da Sessao foi realizada
a  chanada  nominal  dos  vereadores,  nao  havendo  ausencia.  Em  seguida  foi
realizada a leitura da Ata da O8a Sessao Ordinata, a qual entrou em discussao e
votapao, sendo aprovada por unanimidade. Ja na segunda parte o Sr. Presidente
colocou  em  Ola  e  thica  discussao  votapao  o  Projeto  de  Resolucao  002/2021,
Disp6e sobre a autorizapao para Doapao - Devolugao de veiculo pertencente a
Camara  Municipal,   confome  especifica,   sendo  aprovada  por  unanimidade.
Dando continuidade, foi colocado em discussao e 02a votapao o Projeto de Lei
n° 004/202 I : "Autoriza o Executivo Municipal a firmar convenio com a APAE e
di outras provid6ncias.",  que foi aprovado por unanimidade.  Prosseguindo  foi
colocado em votapao os pareceres e tambem em Ola votagao o Projeto de Lei
003/2021  que "Disp6e sobre as diretrizes para elaborapao e a execngao da Lei
orgamentina  do  executivo  fmanceiro  de  2022  e  di  outras  providencias,  que
forani aprovados por unanimidade".  Logo  ap6s  foran feitas  as  Indicap6es:  n°
039/2021   pelo   Vereador  Afouso   Jose   Pires   Cavalheiro;   n°  040/2021   pelo
Vereador   Sebastiao   Maciel   Rodrigues   Torres,   n°   041/2021   pelo   Vereador
Marcio  Jos6  Pereira  Piles  e  a  de  n°  042/2021  pelo  Vereador  Joao  Salvador
Capador.  Foi feita a Mogfro de Pesames n° 008/2021  aos faniiliares da Saudosa
Rozilene  da  Silva Adao  Costa e  a Mogao  de Apoio n°  009/2021,  "Mogao  de
apoio a aprovapao do Projeto de Lei 2564/2020 que altera a Lei 7498/1986, que
pretende  instituir  o  piso  salarial  nacional  e  a  carga  hordria  de  Enfemeiro,
Techico  de  Enfermagem  e  Auxiliar  de  Enfemagem",  ambas  pela  Camara
Municipal. Nao havendo mats nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reuniao,
para constar eu, Mdrcio Jos6 Pereira Pires, Secretato da Mesa, 1avrei a presente
Ata  que,  ap6s  lida  e  se  acharem  confome,  sera  assinada por  mim  e  demais-T:::.:I-`:-:T.-.:::``--=--i::-_-:-;::
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