
27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 9/9/2013 

 

Antes de iniciarmos a reunião, solicito aos pares a fineza de desligarem seus aparelhos celulares ou 

o colocarem no modo silencioso. 

 

1ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

 “Convido a todos para a execução do Hino Nacional”. 

 “Convido o (a) Ver. _____________ para que proceda a Leitura de um versículo bíblico, conforme 

Resolução 3/2002. 

 “Passo a palavra à Secretária para a chamada inicial”. 

 “Havendo número regimental, declaro aberta a Reunião e passo a palavra à Secretária para a leitura 

da ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de setembro de 2013”. 

 “Em discussão a leitura da ata. Aqueles que concordam com sua aprovação, permaneçam como es-

tão. Aprovada”. 

  “Passo a palavra à Secretária para a leitura do Expediente do dia”: 

 

 

 Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destina-

dos ao pagamento de programa de requalificação de UBS – Construção Comp. 7/2013 Munici-

pal, no valor total de R$ 897.600,00 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos reais). 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 418/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1954/2013 – “Au-

toriza o Executivo firmar instrumento de parcelamento de débito previdenciário relativo às contri-

buições previdenciárias, junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí – FMPC, apurado 

na minuta de parcelamento”.  

2) Ofício nº. 425/2013, do Gabinete do Prefeito, em referência ao Projeto de Lei nº. 1945/2013, do 

Executivo Municipal. 

3) Requerimento do Delegado de Polícia Civil, Senhor Itamar Cláudio Neto, para apresentar-se co-

mo ilustre autoridade da Delegacia local. 

4) Ofício nº. 447/2013, da Mesa Diretora, apresentando os Projetos de Resolução n
os

 15 e 16/2013. 

5) Ofício nº. 451/2012, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, apresentando a Emenda Modi-

ficativa nº. 1 ao Projeto de Resolução nº. 9/2013 - “Dá denominação às salas do Paço Municipal 

João Luiz Alves de Souza”. 

6) Ofício nº. 452/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, apresentando a Emenda Modifica-

tiva nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013, que dispõe altera dispositivos do Código de 

Posturas. 

7) Ofício nº. 466/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando a Subemenda Supressiva nº. 1 

à Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto 1947/2013. 

8) Representação nº. 23/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

 



DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1954/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 15/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 16/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de resolução nº. 9/2013 às comissões compe-

tentes. 

- Encaminhar a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013 às comis-

sões competentes. 

- Encaminhar a Subemenda Supressiva nº. 1 à Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 

1947/2013 às comissões competentes. 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 422/2013 – “Declara a Associação Comunitária e do Produtor Rural da 

Ressaca, entidade de utilidade pública”. Em 3ª  discussão e votação. 

 

2) Projeto de Resolução nº. 10/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 11/2010, que dispõe 

sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

3) Projeto de Resolução nº. 13/2013 – “Revoga Resoluções”. Em 1ª e 2ª discussões e votações. 

 

4) Projeto de Lei nº. 423/2013 – “Concede gratificação aos servidores da Câmara pelo exercício 

de função de membros da Comissão Permanente de Imprensa e Comunicação e dá outras pro-

vidências. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

5) Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1945/2013, que dispõe sobre a alteração do 

percentual para suplementação de dotação orçamentária na Lei Municipal nº. 2042/2012, que 

orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o exercício de 2013. Em 1ª e 2ª 

discussão e votação. 

 

6) Projeto de Lei nº. 1945/2013 – “ Dispõe sobre alteração do percentual para suplementação de 

dotação orçamentária na Lei municipal nº. 2042/2012, que orça a receita e fixa a despesa do 

Município de Carandaí para o exercício de 2013. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Representação nº. 23/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, a ser encaminhada à 

empresa Cimento TUPI, com vistas a solucionar conflitos locais ocasionados pela empresa. Em 

única discussão e votação. 

2) Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela 

ONG “Amor Animal”, concernente às condições de funcionamento do Canil Municipal. Em 

única discussão e votação. 



 

Inscrito na Palavra Livre, o vereador Murilo; Assunto: Obras do Município. 

 

3ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

 “A Ordem do Dia da reunião seguinte será afixada no quadro de avisos”. 

 “Passo a palavra à Secretária para que proceda a chamada final”. 

 “Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta reunião”. 


