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PAUTA DA ORDEM DO DIA 

Canas, 11 de fevereiro de 2022. 

Ao Excelentíssimo Vereador; 
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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CANAS, REALIZADA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2022, TERÇA-FEIRA AS 18:10 HORAS.  
  
Ao primeiro dia do mês de fevereiro, de dois mil e vinte e dois, terça-feira, ás dezoito horas e dez 
minutos, reuniram-se os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, 
situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, 
sob a Presidência do Nobre Edil, LAERTE ZANIN, o qual no exercício das atribuições e 
prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e oito e seguintes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a presença 
dos Vereadores: ALCEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR, EDISON AFONSO DE LIMA, ERNANI 
JOSÉ DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA, LUCIMAR APARECIDO DO 
AMARAL, MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA, PAULO CESAR BILARD DE CARVALHO, E 
VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e 
oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do 
Livro de Presença. Em seguida após convidar os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário 
e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. Continuando de conformidade com a 
Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que ficassem em pé 
para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Continuando o Presidente deu início a Fase do 
Expediente colocando em votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária realizada em 06/12/2021, sendo 
aprovada por unanimidade de votos, continuando, colocou em votação Ata da 25ª Sessão 
Extraordinária Subsequente realizada em 06/12/2021, sendo aprovada por unanimidade de votos, 
continuando, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura das matérias 
da Fase do Expediente e a leitura e deliberação do Plenário do Requerimento de Urgência Especial 
n.º 01/2022; Ofício Gab nº 015/2022 – Prefeitura Municipal de Canas, encaminhando Leis 
Ordinárias nº 687 e nº 688/2022, E-mail CCR NovaDutra resposta ao Ofício nº 98/2021 da Câmara 
Municipal de Canas e Requerimento de Urgência Especial nº 01/2022 – Incluir Projetos na pauta 
da presente Sessão. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
leitura da propositura protocolada no final do ano passado, Moção de Apoio n.º 45/2021 - à 
Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar 
“DEFENDA PM”, de autoria do Vereador Mauro José Lopes da Silva, colocando em discussão 
e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando solicito ao Primeiro Secretário 
que proceda a leitura das demais proposituras, Moção de Apelo n.º 01/2022 – à Prefeita 
Municipal de Canas, Silvana Zanin, para que providencie o recapeamento do trecho 
localizado no Km 46 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Sul do trevo até a Rua Alberto 
Borceto, de autoria do Vereador José Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira 
da Cunha Junior, colocando em discussão, pela ordem levantada pelo autor José Francisco por 
cinco minutos, continuando em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, 
dando continuidade o Presidente passou aos Requerimentos, Requerimento nº 01/2022 – à 
Prefeita Municipal de Canas, Silvana Zanin, para que encaminhe a Câmara Municipal 
informações sobre as políticas públicas aos moradores de rua, de autoria do Vereador José 
Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, colocando em 
discussão, pela ordem levantada pelo autor José Francisco por cinco minutos, continuando em 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, Requerimento nº 
02/2022 – à Prefeita Municipal de Canas, Silvana Zanin, para que encaminhe a Câmara 
Municipal informações sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Públicos, de 
autoria do Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior  e Vereador José Francisco de Castro 
Silva, colocando em discussão, pela ordem levantada pelo autor Alceu Junior por cinco minutos, 
continuando em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, 
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Requerimento nº 03/2022 – à Prefeita Municipal de Canas, Silvana Zanin, para que 
encaminhe a Câmara Municipal informações sobre medicamentos, de autoria do Vereador 
José Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, colocando em 
discussão, pela ordem levantada pelo autor José Francisco por cinco minutos, continuando em 
discussão, pela ordem levantada pelo autor  Vereador Alceu Junior por cinco minutos, continuando 
em discussão, pela ordem levantada pelo Vereador Paulo César por cinco minutos, continuando o 
Presidente questionou o Vereador Paulo Cesar se o mesmo iria falar contra ou a favor do 
Requerimento em discussão, o Vereador Paulo Cesar informou que é a favou do requerimento, o 
Presidente assim solicitou ao Vereador Paulo Cesar que falasse sobre o Requerimento em pauta 
nas Explicações Pessoais haja visto que já falaram o autor e um Vereador à favor do Requerimento 
em discussão e na sequência a palavra teria que ser destinada ao um Vereador contrário à 
propositura, continuando em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, 
continuando, Requerimento nº 04/2022 – à EDP Bandeirante para que a mesma venha 
proceder o realinhamento de postes localizados na Avenida Alberto Borceto, de autoria do 
Vereador José Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, 
colocando em discussão, pela ordem levantada pelo Vereador Edison por cinco minutos, 
continuando em discussão, pela ordem levantada pelo autor José Francisco por cinco minutos, 
Senhor Presidente, antes de mais nada né complementando a palavra do vereador aqui que falou 
que Eu estou faltando com ética nessa casa aqui sobre o requerimento, Eu não estou faltando com 
ética não, não estou faltando, nem faltando, Eu estou correndo atrás também pelo devido tempo e 
já faz isso aí deve ter caído no esquecimento né, se o Vereador Nene tiver chateado aí achando 
que Eu estou faltando com ética que manda Eu, bota Eu na comissão de ética né, por fazer um 
requerimento né sobre isso aí, porque me causou muito mas muito muito é, indignação, pelo 
serviço que está lá, porque a Sabesp está fazendo uma reforma lá Doutor Hemilton, e olhando lá 
o poste, ele está no canteiro central entre a Alberto Borceto e Avenida Antártica, só que no canteiro 
central do lado da Avenida Antártica tem um mais ou menos mais de um metro de altura e um 
poste que cada vez tá inclinando mais, então eu fiz esse requerimento né, poderia ter sido até uma 
Moção de Apelo né, eu fiz esse Requerimento por isso, que tá aí as fotos aí, e se esses postes 
esta ai, devido aqueles ventos que teve aí caiu ele tombou mais ainda do que tava quando 
Vereador fez o Requerimento dele,  porque caiu galho em cima, ficou sem energia, tem fotos aí 
mostrando que puxou, já estourou o cano de eletroduto que desce da entrada da Bandeirantes 
para caixa da Sabesp, e se um poste daquele tombar não vai ser só a energia vai afetar também 
o fornecimento de água também lá, e quando foi feito o Requerimento, não foi feito nenhuma 
discussão foi feito o Requerimento, me recordo sim, não foi falado na Tribuna nada né, gostaria 
que botasse em ata também para mim, Senhor Presidente sabe, a minha palavra aqui toda ela em 
ata,  (Presidente solicitou à Secretaria que constasse em ata a palavra do Vereador José 
Francisco), e que que acontece devido estar isso aqui lá, pode causar um grande transtorno na 
cidade, porque a única, a única abastecimento de água sai lá de cima, o único reservatório de 
abastecimento é lá de cima, de todos os postos manda para lá, então tanto vai ficar as cidades 
sem água, boa parte da cidade sem energia, porque quem vê lá o poste no primeiro que está 
tombando, ele já puxou, tem fotos aí puxando o poste que alimenta a estação de água, então o 
que que acontece, a lá está vendo, arrebentando lá no canto lá, está arrebentado, então o que 
acontece e ali uma criança enfiar a mão ali ó, tá em paralelo tá trazendo bastante risco, só que eu 
não posso ficar aguardando né o outro requerimento que eu não sei a resposta que foi que a 
resposta vem para o Vereador, e essa resposta já veio para ele, se eu poderia me informar quando 
e qual foi a resposta? (Vereador respondeu) não, com certeza vem para o Senhor, certo que, eu 
olho os que vem para mim, do que eu faço eu não olho os outros Requerimento, isso, (Presidente 
solicitou ao Vereador que respeita o colega na Tribuna) com certeza, porque eu fiz o Requerimento, 
ele pediu a palavra que antes de eu explicar né, falando que eu estava falando, faltando com a 
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ética com ele né, Eu não tô aqui para faltar com a ética, eu tô aqui para representar a população 
e o quanto mais rápido possível e gostaria que, Senhor Presidente, que não só mandasse para 
Lorena esse Requerimento, mandasse para central lá em São Paulo porque com certeza, eu não 
sei se o Requerimento do nobre Vereador foi para só para Lorena se for lá para EDP lá em São 
Paulo né, que não é de meu conhecimento, então gostaria de que mandasse para as duas, porque 
é risco e dizendo que há risco a vida que são três postes inclinados e mais o problema na Sabesp 
né, que tá lá o fio descoberto lá que a Sabesp não pode mexer nele porque faz parte lá, no meio 
lá entra a caixa lá, o eletroduto, a lá tá quebrado lá no canto, qualquer uma pessoa, cinco 
centímetro longe já, e o poste está muito inclinado o que tá segurando um pouco é o poste da 
Sabesp e o fio de telefone que tá aí que está interligado lá na base, então está correndo um sério 
risco lá, por isso que eu fiz o Requerimento, porque eu tenho que, se eu faço um requerimento eu 
fiz o requerimento só para, para concluir seu presidente eu fiz o Requerimento, só para concluir 
Senhor Presidente, eu fiz um Requerimento da CCR, a CCR me mandou uma resposta, aí o que 
que eu fiz, já em cima disso eu já fiz o Requerimento para Prefeitura, agora se vem uma resposta 
para o Vereador, (Presidente solicitou para o Vereador concluir) sim, só um minutinho, só para 
concluir Senhor Presidente, então que acontece, ele faz uma Moção de Apelo e nós estamos aqui 
para aprovar, só que eu não estou aqui para ensinar ninguém trabalhar, estou para fazer o meu 
trabalho, obrigado Senhor Presidente, continuando em discussão e votação, questão de ordem 
levantada pelo Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior no artigo 196, encaminhamento de 
votação, o Presidente deu cinco minutos ao Vereador, continuando e não havendo mais discussão 
está em votação, sendo que o Requerimento foi aprovado por sete votos favoráveis e um voto 
contrário, por maioria de votos, continuando, Requerimento nº 05/2022 – à EDP Bandeirante 
para que a mesma venha proceder a substituição de um poste de madeira com risco de 
queda, de autoria do Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior e Vereador José Francisco 
de Castro Silva, colocando em discussão, pela ordem levantada pelo autor Alceu Junior por cinco 
minutos, continuando em discussão, pela ordem levantada pelo Vereador Mauro por cinco minutos, 
continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, 
Requerimento nº 06/2022 – à Prefeita Municipal, Silvana Zanin, para que encaminhe a 
Câmara Municipal informações sobre a vacina antirrábica, de autoria do Vereador José 
Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, colocando em 
discussão, pela ordem levantada pelo autor José Francisco por cinco minutos, continuando em 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente solicitou 
ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das Indicações e informou ao Plenário que haveria 
mais dez minutos da Fase do Expediente devido ao atraso no início da presente Sessão, 
continuando, Indicação n.º 01/2022, à Prefeita Municipal de Canas para que a mesma venha 
fazer a regularização dos nomes das ruas, ou até mesmo um remapeamento, pois algumas 
ruas se encontram com nomes desatualizados, com por exemplo a rua Geraldo Francisco 
Lopes, de autoria do Vereador Edson Afonso de Lima, continuando,  Indicação n.º 02/2022, à 
Prefeita Municipal de Canas para que a mesma venha fazer uma cobertura para proteger os 
veículos que pertencem a Prefeitura Municipal e acabam ficando estacionados ao ar livre, 
expostos a chuva e sol, de autoria do Vereador Edson Afonso de Lima, continuando, 
Indicação n.º 03/2022, à Prefeita Municipal de Canas para que realize estudo sobre a 
viabilidade de encaminhar a nossa Casa de Leis, projeto no sentido de auxiliar a população 
de baixa renda no transporte em caso de mudança residencial, – de autoria do Vereador 
José Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, continuando, pela 
ordem levantada pelo Vereador José Francisco por dois minutos, continuando,  Indicação n.º 
04/2022, à Prefeita Municipal de Canas para que providencie tela de proteção para roçadeira 
costal, – de autoria do Vereador José Francisco de Castro Silva e Vereador Alceu Moreira 
da Cunha Junior, continuando, pela ordem levantada pelo Vereador José Francisco por dois 
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minutos, continuando,  Indicação n.º 05/2022, à Prefeita Municipal de Canas sugerindo a 
denominação da nova creche municipal no bairro São João de Eduardo Shimazu, de autoria 
do Vereador Laerte Zanin, continuando,  Indicação n.º 06/2022, à Prefeita Municipal de Canas 
solicitando a limpeza na passagem de nível da Rua João Mendes de Almeida até o bairro 
Santa Terezinha, na lateral da linha férrea, de autoria do Vereador Laerte Zanin, continuando,  
Indicação n.º 07/2022, à Prefeita Municipal de Canas solicitando operação tapa buraco na 
Rua Freire, como também capina e limpeza em toda a extensão da rua, , de autoria do 
Vereador Laerte Zanin, continuando,  Indicação n.º 08/2022, à Prefeita Municipal de Canas 
solicitando capina e limpeza na Rua Santo Antonio no bairro de Caninhas em toda a 
extensão da rua, de autoria do Vereador Laerte Zanin, continuando o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores dos Vereadores para a Fase da 
Ordem do Dia, continuando com todos os Vereadores presentes, de conformidade com o artigo 
150 do RI, o Presidente colocou em deliberação do Plenário o Requerimento de Urgência 
Especial n.º 01/2022 com a apresentação dos Projetos de autoria do Poder Legislativo e 
Poder Executivo, para atribuição de Relator Especial para emitir Pareceres em Projetos para a 
pauta da presente Sessão, continuando colocando em deliberação do Plenário, está em discussão 
e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente designou o 
Vereador Ernani José da Silva como Relator Especial e suspendeu a Sessão por dez minutos. 
Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos 
Senhores Vereadores, continuando com todos os Vereadores presentes, em Única Discussão e 
Votação, Projeto de Resolução nº 02/2021, de autoria da Mesa Administrativa que dispõe 
sobre regulamentação do Controle Interno da Câmara Municipal de Canas, continuando o 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator 
Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo 
Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, continuando em discussão e votação, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, em Única Discussão e Votação, Projeto de 
Resolução nº 03/2021, de autoria da Mesa Administrativa que dispõe sobre o quadro de 
cargos de comissão da Câmara Municipal de Canas e dá outras providências, continuando o 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator 
Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo 
Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, continuando em discussão e votação, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, em Primeira Discussão e Votação Projeto de 
Lei Ordinária n.º 03/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de 
desconto para pagamento da cota única do IPTU 2021 e estabelece outras providências, 
continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do 
Relator Especial referente ao Projeto, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária 
n.º 04/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de desconto para 
pagamento da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2021 e estabelece outras 
providências, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura 
do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando em discussão e votação, sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, em Primeira Discussão e Votação Projeto de 
Lei Ordinária n.º 05/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
ouvidoria geral do Município de Canas e dá outras providências, continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente 
ao Projeto, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, 
continuando, em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 06/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que cria a coordenadoria municipal de defesa civil (COMDEC) 
do Município de Canas e dá outras providências, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro 
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Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, 
continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, em 
Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 07/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial da Lei Orçamentária 
Anual do Município de Canas vigente no exercício de 2022 e dá outras providências, 
continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do 
Relator Especial referente ao Projeto, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária 
n.º 08/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial da Lei Orçamentária Anual do Município de Canas vigente no exercício de 2022 e 
dá outras providências, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando em 
discussão, pela ordem levantada pelo Vereador José Francisco por cinco minutos, continuando 
em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, em Primeira 
Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 09/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que altera a Lei nº 383 de 22 de maio de 2009, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, 
continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando e 
não havendo mais nenhum Projeto o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario se havia algum 
Orador inscrito para a Fase das Explicações Pessoais que de acordo com o artigo 121 do RI, a 
ordem de chamada será estabelecida por sorteio, continuando pela ordem levantada pelo 
Vereador José Francisco por dez minutos, continuando pela ordem levantada pelo Vereador Alceu 
Moreira da Cunha Junior por dez minutos, continuando e não havendo mais nenhum Orador 
inscrito o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Nobres Edis para a 28ª Sessão 
Extraordinária Subsequente para apreciação dos projetos aprovados em primeira discussão e 
votação que precisam de dois turnos de aprovação, e continuando, deu por encerrada a presente 
Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada 
pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser 
transcrita no Livro próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

LAERTE ZANIN                MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Presidente                                        Primeiro Secretário 

 
 
 

EDISON AFONSO DE LIMA 
Segundo Secretário 
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ATA DA 28ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SUBSEQUENTE DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CANAS, REALIZADA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2022, TERÇA-FEIRA AS 20:53 
HORAS.    
Ao primeiro dia do mês de fevereiro, de dois mil e vinte e dois, terça-feira, ás vinte horas e cinquenta e três 
minutos, reuniram-se os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na 
Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência 
do Nobre Edil, LAERTE ZANIN, o qual no exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas 
pelos artigos dezoito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a 
existência de quórum de acordo com o artigo cento e vinte e quatro parágrafo único do Regimento Interno, 
com a presença dos Vereadores: ALCEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR, EDISON AFONSO DE LIMA, 
ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA, LUCIMAR APARECIDO DO 
AMARAL, MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA E VALMIR APARECIDO LAFAIETE, e constatada a ausência 
do Vereador PAULO CESAR BILARD DE CARVALHO, de conformidade com o artigo cento e oito do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de Presença. Em seguida 
após convidar os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou 
aberta a Sessão. Continuando e de conformidade com o artigo cento e vinte e quatro o Presidente informou 
que a Fase do Expediente será reduzido à trinta minutos, não havendo matérias o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, 
continuando e com a presença da maioria dos Vereadores, questão de ordem levantada pelo Vereador 
Mauro José Lopes da Silva referente ao artigo 253 do Regimento Interno para votação em bloco dos 
projetos aprovados em primeira discussão e votação na Sessão Ordinária anterior, continuando o 
Presidente informou ao Plenário que o pedido da questão de ordem levantada tem precedente regimental, 
colocou em votação em bloco os projetos: Projeto de Lei Ordinária n.º 03/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento da cota única do 
IPTU 2021 e estabelece outras providências, Projeto de Lei Ordinária n.º 04/2022, de autoria 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento da taxa de 
coleta de lixo para o exercício de 2021 e estabelece outras providências, Projeto de Lei 
Ordinária n.º 05/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
ouvidoria geral do Município de Canas e dá outras providências, Projeto de Lei Ordinária n.º 
06/2022, de autoria do Poder Executivo, que cria a coordenadoria municipal de defesa civil 
(COMDEC) do Município de Canas e dá outras providências, Projeto de Lei Ordinária n.º 
07/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial da Lei Orçamentária Anual do Município de Canas vigente no exercício de 2022 e 
dá outras providências, Projeto de Lei Ordinária n.º 08/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial da Lei Orçamentária Anual do 
Município de Canas vigente no exercício de 2022 e dá outras providências e Projeto de Lei 
Ordinária n.º 09/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 383 de 22 de maio 
de 2009, colocando em segunda discussão e votação, sendo todos os projetos aprovados por unanimidade 
de votos dos presentes, continuando o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada 
pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser transcrita 
no Livro próprio de Atas. 

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. 
 
 

LAERTE ZANIN                MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Presidente                                        Primeiro Secretário 

 
 

EDISON AFONSO DE LIMA 
Segundo Secretário 


