
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013 

Antes de iniciarmos a reunião, solicito aos pares e também ao público a fineza de desligarem 

seus aparelhos celulares ou os colocarem no modo silencioso. 

 

1ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

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

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

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

tura da ata da 41ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2013”. 

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

estão. Aprovada”. 

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

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 724/2013, do Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 432/2013 – “Dispõe 

sobre a verba de gabinete”. 

2) Ofício nº. 526/2013, do Gabinete do Prefeito, em respostas a Indicação nº. 151, da vereadora 

Aparecida Beta; Indicação nº. 160, da vereadora Aparecida Baeta; Indicação nº. 165, do verea-

dor Aécio; Indicação nº. 168, do vereador Murilo; Indicação nº. 169, do vereador Cor Jesus; In-

dicação nº. 170, do vereador Cor Jesus e Requerimento nº. 171, dos vereadores do Bloco da 

Oposição. 

3) Ofício nº. 527/2013, do Gabinete do Prefeito, em respostas ao Requerimento nº. 133, do vere-

ador Osmar; Indicação nº. 118, da vereadora Lucimar; Indicação nº. 119, da vereadora Lucimar; 

Indicação nº. 120, da vereadora Lucimar; Indicação nº. 121, do vereador Osmar; Indicação nº. 

122, do vereador Osmar; Indicação nº. 123, do vereador Osmar; Indicação nº. 124, do vereador 

Murilo, Indicação nº. 125, da vereadora Aparecida Baeta; Indicação nº. 126, do vereador Aécio 

e Indicação nº. 128, da vereadora Lucimar. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 432/2013 à(s) Comissão (ões) competentes. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 1960/2013 – “Ratifica o protocolo de intenções, subscrito por municí-

pios da região do alto das vertentes para constituição do consórcio intermunicipal de saúde 

alto das vertentes e contém outras providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 138/2013 – “Altera dis-

positivos da Lei Complementar nº. 59, de 9 de janeiro de 2007, que institui o plano de car-

reira e remuneração do magistério do município de Carandaí e contém outras providên-

cias”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

3) Projeto de Lei Complementar nº. 138/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar 

nº. 59, de 9 de janeiro de 2007, que institui o plano de carreira e remuneração do magisté-



rio do município de Carandaí e contém outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e vo-

tação. 
 

4) Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 139/2013 – “Altera dis-

positivos da Lei Complementar nº. 57, de 9 de janeiro de 2007, que institui o plano de car-

gos e vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura 

Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

5) Projeto de Lei Complementar nº. 139/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar 

nº. 57, de 9 de janeiro de 2007, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores, 

dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém 

outras providências. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

6) Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1957/2013 – “Institui o programa de 

proteção de crianças e adolescentes no Município de Carandaí e contém outras providên-

cias”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

7) Emenda Supressiva nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 1957/2013 – “Institui o programa de pro-

teção de crianças e adolescentes no Município de Carandaí e contém outras providências”. 

Em 1ª e 2ª discussão e votação. 
 

8) Projeto de Lei nº. 1957/2013 – “Institui o programa de proteção de crianças e adolescen-

tes no Município de Carandaí e contém outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e vo-

tação. 
 

9) Projeto de Lei nº. 1961/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí, através do Executivo, 

a firmar termo de acordo com a Cimento Tupi S.A. e contém outras providências. Em 1ª, 2ª 

e 3ª discussão e votação. 
 

10) Projeto de Lei nº 1962/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí, através do executivo, a 

firmar termo de convênio com a MRS Logística S.A. e contém outras providências. Em 1ª, 

2ª e 3ª discussão e votação. 
 

 

- EM CUMPRIMENTO AO ART. 104, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO, 

SUSPENDER OS TRABALHOS ATÉ QUE SEJA REDIGIDA A ATA PARA SER DISCU-

TIDA E VOTADA NESTA REUNIÃO. 

 

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

3ª PARTE DA REUNIÃO: 

  “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 reuni-

ão”. 


