
41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 16/12/2013 

 

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 40ª Reunião Ordinária, realizada em 9 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”: 

 

 Comunicado da Escola Estadual Deputado Patrús de Souza, informando sobre período de rea-

lização de matrículas, a acontecer de 16 a 20 de dezembro, na secretaria da escola. 

 Calendário Municipal 2014. 

 Mensagem da ONG “Amor Animal” 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

 

1. Ofício nº. 514/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 678/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

2. Ofício nº. 515/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 685/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

3. Ofício nº. 522/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 495/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

4. Ofício nº. 523/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 668/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

5. Ofício nº. 524/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 498/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

6. Ofício nº. 525/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 517/2013, desta Casa Le-

gislativa. 

 

7. Ofício nº. 528/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando convocação de reunião extraordinária 

para votação dos Projetos de Lei Complementar n
o
s 138 e 139/2013 e Projetos de Lei n

os
 1961 e 

1962/2013. 

 



8. Ofício nº. 529/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando convocação de reunião extraordinária 

para votação do Projeto de Lei 1957/2013. 

 

9. Indicação nº. 204/2013, do vereador Cor Jesus. 

 

10. Indicação nº. 205/2013, do vereador Cor Jesus. 

 

11. Requerimento nº. 207/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

 

12. Moção de Pesar nº. 23/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

 

13. Ofício nº. 704/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a emenda mo-

dificativa nº 1 e a Emenda Supressiva nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 1957/2013 – “Institui o Programa 

de Proteção de Crianças e Adolescentes no Município de Carandaí e contém outras providências”. 

 

14. Ofício nº. 705/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a emenda mo-

dificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº– “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 

59, de 9.1.2007, que institui o Plano de carreira e remuneração do magistério do Município de Ca-

randaí e contém outras providências”. 

 

15. Ofício nº. 706/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a Emenda 

Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº. 139/2013 – “Altera dispositivos da Lei Comple-

mentar nº. 57/2007, de 9.1.2007, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores, dis-

põe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras pro-

vidências”. 

 

16. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. 
 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar a Emenda Modificativa n
.
 1 ao Projeto de Lei nº. 1957/2013 à(s) Comissão(ões) compe-

tente(s). 

- Encaminhar a Emenda Supressiva n
.
 1 ao Projeto de Lei nº. 1957/2013 à(s) Comissão(ões) competen-

te(s)002E 

- Encaminhar a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 138/2013 à(s) Comis-

são(ões) competente(s). 

- Encaminhar a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 139/2013 à(s) Comis-

são (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 3ª 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 3ª  discussão e votação. 

 

4. Projeto de Lei nº. 431/2013 – “Dispõe sobre controle da quantidade de açúcar na merenda esco-

lar. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

5. Projeto de Lei nº. 429/2013 – “Suplementa A Lei Federal Nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

notadamente seu art. 7º, inciso V, seu art. 8º, caput, e seu art. 45, com o fim de garantir o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 

da constituição da república federativa do Brasil, relativo aos serviços prestados pelo SUS no âm-

bito do município de Carandaí, e dá outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Indicação nº. 204/2013, do vereador Cor Jesus, sugerindo ao Executivo orçamento de postes e 

luminárias à CEMIG, com vistas a atender a Comunidade da Caieira. Em única discussão e votação. 

 

2. Indicação nº. 205/2013, do vereador Cor Jesus, sugerindo ao Executivo o remanejamento das 

placas de trânsito localizadas na Praça Ricardo Ambrogi. Em única discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº. 207/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, solicitando ao Execu-

tivo informações sobre o serviço pago ao município e não realizado. Em única discussão e votação. 

 

4. Moção de Pesar nº. 23/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada à família 

enlutada de Dr. Dorival Guimarães Pereira. Em única discussão e votação. 

 

5. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre possíveis verbas que 

estariam sendo perdidas pelo Município. 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”. 


