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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DAS COMISSÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACEMA. Aos 24 (dez) dias do 

mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 16h00min (dezesseis 

horas), na sede da Câmara Municipal, reuniram-se os Membros das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação; Fiscalização Financeira 

e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais, para tratarem de 

assuntos da ordem do dia. Com a palavra o Vereador Sr. Alexandre 

Gonçalves Chagas declarou aberta a terceira reunião das comissões da 

Câmara Municipal de Piracema-MG. No ato seguinte passou-se à 

discussão dos projetos de lei da pauta do dia. 1° - Projeto de Lei n° 

006/2021 do Executivo de autoria do prefeito Sr. Wesley Diniz que: 

“Autoriza premiação para incentivo ao pagamento do IPTU no 

exercício de 2021 e dívida ativa e dá outras providências.”. O 

vereador Sr. Deivid Junior Diniz discorreu: “É um projeto louvável 

para reduzir a inadimplência”. O vereador Sr. Márcio Roberto da 

Silva menciona: “daqui um ano podemos pedir nova planilhas pra ver 

se a proposta gerou resultados.”. Após leitura e explanação jurídica 

pelo assessor Dr. Álvaro Mendes Costa, foi aprovado por maioria nas 

três comissões, sendo encaminhado o projeto de lei para a mesa 

diretora para ser incluído em pauta oportunamente. 2° - Projeto de 

Lei n° 021/2021 do Executivo de autoria do Prefeito Sr. Wesley 

Diniz que: “Que altera a Lei 1264 de 2018 que dispõe sobre a 

concessão de auxílio financeiro pra custeio de transporte escolar a 

estudantes do Munícipio de Piracema e dá outras providências”. Após 

explanação jurídica pelo assessor Dr. Álvaro Mendes Costa, foi 

aprovado por maioria nas três comissões, sendo encaminhado o 

projeto de lei para a mesa diretora para ser incluído em pauta 

oportunamente. 3° - Projeto de Lei n° 019/2021 do Legislativo de 

autoria do vereador Sr. Deivid Junior Diniz que: “Que institui o dia 

municipal dos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente 

no combate a Covid-19 no Município de Piracema”. Após explanação 

jurídica pelo assessor Dr. Álvaro Mendes Costa, foi aprovado por 

maioria nas três comissões, sendo encaminhado o projeto de lei para a 

mesa diretora para ser incluído em pauta oportunamente. 4° - Projeto 

de Lei n° 016/2021 do Legislativo de autoria do vereador Sr. 

Alexandre Gonçalves Chagas que: “Altera a Lei n° 1319 de julho de 

2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e 

estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de 

grande porte e/ou raças consideradas perigosas em locais públicos do 

Município de Piracema.”. O vereador Sr. Waldivino dos Santos 
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Gonçalves explicou: “É porque tem aquelas estradas que não são 

consideradas vias, estradas secundárias ou outras ruas e trios na 

roça, que estavam ficando fora dessa lei, a emenda proposta foi 

simplesmente para incluir, é um ótimo projeto, mas tinha que incluir 

essa questão da zona rural que não tratava esse ponto.” O Vereador 

então propôs emenda modificativa para incluir as vias rurais do 

município no presente projeto. Após explanação jurídica pelo assessor 

Dr. Álvaro Mendes Costa, foi aprovado por maioria nas três 

comissões, sendo encaminhado o projeto de lei para a mesa diretora 

para ser incluído em pauta oportunamente. 5° - Projeto de Lei n° 

022/2021 do Legislativo de autoria do vereador Sr. Deivid Junior 

Diniz que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio anual á Câmara 

Municipal de planilha de custos do serviço de iluminação pública e 

arrecadação com a COSIP e dá outras providências”. O vereador Sr. 

Deivid Junior Diniz explicou: “Esse projeto é para a Prefeitura 

mostrar o que está arrecadando com a iluminação pública e com o 

que está gastando, é com o objetivo de transparência.” O vereador Sr. 

Alexandre Gonçalves Chagas mencionou: “Tem um projeto que teria 

que ser da iniciativa do Executivo, para tentar diminuir o valor da 

iluminação pública, mas tem uma análise tributária muito grande. 

Tem como diminuir um percentual baseado no consumo, a Prefeitura 

de Belo Horizonte fez. Pra mexer nisso tem que ter um estudo bem 

técnico.” O vereador Sr. Deivid Junior Diniz responde: “Poderíamos 

dar essa sugestão ao Executivo.” O vereador Sr. Márcio Roberto da 

Silva mencionou: “Podemos fazer um requerimento, porque você 

(Deivid) pediu esse balancete para o próximo ano, poderia fazer 

mensal talvez para ver se as contas estão batendo porque as vezes as 

despesas estão mais alta que as receitas. O Executivo não vai querer 

fazer essa redução, mas se a receita estiver bem...” O vereador Sr. 

Deivid Junior Diniz menciona: “Em conversa com o Lim ele falou que 

o problema de mexer muito na tarifa é que a perspectiva dele é de 

usar o dinheiro arrecadado com a tarifa para fazer iluminação 

pública em muitos pontos da zona rural, extensões de rede e se der 

uma queda muito grande nesse valor, ele não consegue fazer.” O 

vereador Sr. Wanderci Antônio da Costa menciona: “Eu acho que 

então devemos esperar uma resposta do prefeito, porque parece que a 

despesa é maior que a receita, mas se der pra resolver será ótimo.”. 

Após explanação jurídica pelo assessor Dr. Álvaro Mendes Costa, foi 

aprovado por maioria nas três comissões, sendo encaminhado o 

projeto de lei para a mesa diretora para ser incluído em pauta 
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oportunamente. Não havendo mais nada a tratar declarou-se encerrada 

a sessão e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por todos. Piracema/MG, 24 de maio de 2021. 


