
40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 9/12/2013 

 

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 39ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de dezembro 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”: 

 
 Convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para participar da sessão solene de 

investidura de Conselheiro da Corte, a acontecer no dia 11 de dezembro de 2013, às 17 horas, 
na sede do Tribunal, em Belo Horizonte. 

 Convite da Educação Infantil Tia Catharina Puiatti, para a solenidade de formatura de suas 
turmas, a acontecer dias  10 e 11/12/2013, às 19h, no Garças Clube. 

 Convite da Escola  Municipal Deputado Abelard Pereira, para a solenidade de formatura, a 
acontecer dia 12 de dezembro ás 19h, no Garças Clube. 
 
 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 
 

1. Ofício nº. 497/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 396/2013, desta Casa Le-
gislativa. 
 

2. Ofício nº. 498/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 428/2013, desta Casa Le-
gislativa. 

 
3. Ofício nº. 499/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 444/2013, desta Casa Le-

gislativa. 
 

4. Ofício nº. 510/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1961/2013 – “Au-
toriza o Município de Carandaí, através do Executivo, a firmar termo de acordo com a Cimento 
Tupi S.A. e contém outras providências. 

 
5. Ofício nº. 511/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1962/2013 – “Au-

toriza o Município de Carandaí, através do Executivo, a firmar termo de convênio com a MRS Lo-
gística S.A. e contém outras providências. 

 
6. Ofício nº. 693/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei nº. 431/2013 

– “Dispõe sobre controle da quantidade de açúcar na merenda escolar”. 
 

7. Indicação nº. 202/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 



 

8. Indicação nº. 203/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 
 

9. Requerimento nº. 201/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 
 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1961/2013 à(s) Comissão(ões) competente(s). 
- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1962/2013 à(s) Comissão(ões) competente(s). 
- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 431/2013 à(s) Comissão (ões) competente(s). 
 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 
ORDEM DO DIA: 

 
PROJETOS: 

 

 

1. Veto parcial ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 – “Autoriza o Executivo a implantar no município o 
“Programa Porteira Adentro” e contém outras providências. Em única discussão e votação. 
 

2. Projeto de Lei nº. 1959/2013 – “Dispõe sobre a autorização para a participação do Município de 
Carandaí no consórcio intermunicipal de reciclagem e compostagem e contém outras providên-
cias”. Em 1ª e 2ª  discussão e votação. 

 

3. Projeto de Lei nº. 1960/2013 – “Ratifica o protocolo de intenções, subscrito por municípios da 
região do alto das vertentes, para constituição do consórcio intermunicipal de saúde alto das ver-
tentes e contém outras providências”. Em 1ª e 2ª  discussão e votação. 
 

4. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 24/2013 – “Acrescenta dispositivos à Lei Or-
gânica Municipal”. Em último e 2º turno de discussão e votação. 

 

5. Projeto de Lei nº. 1953/2013 - “Orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí/MG, 
para o exercício de 2014 e dá providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Indicação nº. 202/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de conserva-
ção de estrada na localidade do Dombe. Em única discussão e votação. 
 

2. Indicação nº. 203/2013, do vereador Cor Jesus, sugerindo cessão de espaço no Parque Munici-
pal para desenvolvimento dos trabalhos da ONG “Amor Animal”. Em única discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº. 201/2013, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando agendamento de reu-
nião com representantes da sociedade para tratar de assunto referente à defensoria pública. Em única 
discussão e votação. 

 

Não havendo vereador inscrito na Palavra Livre, passo à... 

 

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”. 


