
O projeto de Decreto Legislativo 331/2021 foi apresentado pela Mesa Diretora, composta pelos vereadores
Ricardo Luiz Nogueira (presidente), João Bosco de Carvalho (vice), Daniela Bacha (1ª. secretária) e Cristiano
Valério (2⁰ secretário). A sugestão foi de aplicar os recursos na aquisição de um veículo para uso do Centro
de Atenção Psicossocial (Caps), custeio da folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo, compra de
tabela profissional de basquete para a Secretaria de Esportes e repassar parte ao Corpo de Bombeiros para
atividades de mútua cooperação. No entanto, a destinação do valor é de decisão exclusiva da Prefeitura. 

A Câmara de São Lourenço aprovou 
 em outubro, por unanimidade, a
devolução antecipada de R$ 600 mil
aos cofres públicos municipais. Todos
os repasses feitos antes do encerra-
mento de cada exercício financeiro
precisam ser apreciados em Plenário. 
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Sessão do dia 25/10 -
aprovação da devolução

MULTA POR SOLTAR ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE NAS RUAS É APROVADA
 

Tomou posse na Câmara de São Lourenço João Ricardo Bolzoni Ilha (PTB). A
solenidade ocorreu pouco antes da 31ª sessão ordinária, no dia 25 de outubro. Ele
era suplente de Patrícia Pereira Lessa, que pediu licença e assumiu a Secretaria de
Planejamento. O vereador nasceu em 10 de julho de 1964, no Rio de Janeiro. É
formado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Administração Pública pela
Fundação João Pinheiro e em Análise de Conjuntura Econômica pela UFRJ. Trabalha
como funcionário público estadual e está na 3ª Legislatura. Foi eleito para os
mandatos 2005-2008 e 2001-2004. João Ricardo Bolzoni Ilha é vereador pelo PTB. 

A Câmara de São Lourenço também aprovou no último mês a
aplicação de uma multa, cujos valores vão de R$226,74 a
R$1.133,70 (01 a 05 UFMs - UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO), para
quem soltar nas ruas animais de médio e grande porte, como
cavalos e gado. As quantias dobram em caso de reincidência.

O projeto, de autoria de Marisol Gomes (PSD), ainda permite à
Prefeitura a realização da chipagem do animal. O valor do
procedimento precisa ser ressarcido pelo proprietário no
momento do resgate. De acordo com a vereadora, o objetivos da
medida são diminuir o número de casos reincidentes e frear a
prática da soltura, que já era proibida pelo Código de Posturas
Municipal, porém sem a previsão da penalidade financeira. A
matéria acrescenta o artigo 178 - A à Lei Complementar 14/2015. 

JOÃO RICARDO É EMPOSSADO VEREADOR DE SÃO LOURENÇO



A Câmara Municipal de São Lourenço participou do anúncio feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu
Zema, sobre o aumento do repasse anual para o Hospital Casa de Caridade. O evento foi realizado no dia 15
de outubro, na instituição de saúde, e contou com a presença dos vereadores Cristiano Valério, Daniela
Aparecida Amaral Bacha, Elton Alves Tavares, Gustavo Luiz Rodrigues Ribeiro, João Bosco de Carvalho,
Marcelo Ribeiro de Oliveira, Marisol Faria do Nascimento Gomes, Patrícia Pereira Lessa, Ricardo Luiz Nogueira
(presidente da Casa Legislativa), Rodrigo Martins de Carvalho e William Rogério de Souza.

De acordo com o Governo de Minas, serão destinados R$ 486,4 mil a mais à Casa de Caridade de São
Lourenço, “dividido em parcelas mensais a serem repassadas ao longo do ano, o que equivale a um aumento
de 13%”. Ou seja, a quantia, que antes era de R$ 3,7 milhões, chegará a R$ 4,2 mi.

Agenda
Romeu Zema foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal e pelo prefeito Walter José Lessa no
Aeroporto de São Lourenço. Na ocasião, Ricardo Luiz Nogueira disse ao governador que o município é um
micro polo na região e que atende demandas de saúde e segurança pública, entre outras, de cerca de 300 mil
pessoas em diversas cidades, sendo importante a destinação específica de recursos.

CÂMARA RECEBE GOVERNADOR ROMEU ZEMA E SECRETÁRIOS DE
ESTADO PARA ANÚNCIO SOBRE SETOR DA SAÚDE

POPULAÇÃO OPINA SOBRE ORÇAMENTO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
 Em quais setores o município deve aplicar seus recursos nos próximos quatro anos? Quais são as

prioridades de gastos? A população de São Lourenço pôde opinar sobre essas questões na audiência
pública sobre os projetos da Lei Orçamentária Anual 2022 (LOA) e do Plano Plurianual 2022-2025
(PPA). Os microfones ficaram abertos para quem quis esclarecer dúvidas e fazer sugestões. 

A audiência foi conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, composta por Marcelo Ribeiro de
Oliveira (PL) - presidente, Agnelo Silveira (DEM) e Gustavo Luiz Ribeiro (AVANTE). Na ocasião, foram
apresentados os projetos originais da LOA e do PPA enviados pela Prefeitura e as emendas propostas
pelos vereadores. 

A população também pôde opinar por meio de um formulário disponível na página principal do site da
Câmara, onde  foram liberados para download os projetos orçamentários na íntegra. Todos os
comentários foram reunidos em um documento e entregues para a análise da Secretaria Jurídica e da
Comissão de Finanças e Orçamento. As ideias poderão ser incluídas por meio de emendas em ambos
os textos, os quais devem ser votados pelo Plenário até o final de dezembro. Algumas sugestões dadas
foram a destinação de recursos para a coleta seletiva e formação de conselhos populares. 

Vereadores recebem Romeu Zema em 15 de outubro


