
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 17/6/2013 

 

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, de pé, ouvirmos o Hino Nacional”. 

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

forme 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 lei-

tura da ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de junho 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”: 

 

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

tinados a pagamento de PAB fixo comp. 5/2013 municipal, no valor de R$ 45.083,83 (qua-

renta e cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e três centavos); 

 Convite da Câmara Municipal de São João Del Rei, para a sessão solene de inauguração 

da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, a acontecer no dia 20 de junho de 2013, às 

19 horas, no Teatro Municipal de São João Del Rei; 

 Seminário de Inauguração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São João Del 

Rei, a acontecer no dia 20 de junho de 2013, no Anfiteatro da Biblioteca do Campus Santo 

Antônio da UFSJ, com o seguinte tema: “Encontro com a POLÍTICA”; 

 Convite da AMALPA – Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, pa-

ra a 201ª (ducentésima primeira) Assembléia Ordinária da AMALPA, a acontecer no dia 27 

de junho, às 14 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Itavera-

va/MG; 

 VIII Festival de Inverno Cultural, promovido pela Prefeitura e Câmara Municipal de Antô-

nio Carlos, que acontecerá de 11 a 14 de julho de 2013, na Praça da Cultura. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 252/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 

nº. 1936/2013. 

2) Ofício nº. 256/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº. 278/2013, desta Casa 

Legislativa, concernente às Indicações n
os

 116 e 117/2013. 

3) Ofício nº. 286/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 5/2013 – “Alte-

ra a regulamentação da verba indenizatória devida aos vereadores, dos serviços vinculados ao 

serviço do mandato, disponibilizados ou indenizados pela Administração do Poder Legislati-

vo”. 

4) Relatório das Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos, 

sobre atendimento no Pronto Atendimento Municipal e Hospital Municipal Sant’Ana. 

5) Requerimento nº. 125/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo informações quanto ao não pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

6) Requerimento nº. 126/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 



Executivo informações quanto ao cumprimento do disposto no inciso VI e §2º, do Art. 24, da 

Lei Complementar nº. 46/2004. 

7) Requerimento nº. 128/2013, dos vereadores Murilo e Naamã, solicitando ao Executivo cópia 

do edital e resultado da classificação dos contratados que atuam nos Telecentros do Município. 

8) Ofício nº. 277/2013, da Comissão de Serviços e Obras Municipais, em resposta sobre denúncia 

de comércio ilegal no município. 

9) Ofício nº. 284/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando dia e horário 

das reuniões ordinárias. 

10) Ofício nº. 285/2013, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, informando 

dia e horário das reuniões ordinárias. 

11) Ofício nº. 291/2013, da Comissão do Parlamento Jovem 2013, informando a data da Plenária 

Municipal do Projeto Parlamento Jovem. 

12) Ofício nº. 294/2013, da Comissão de Serviços e Obras Municipais, informando dia e horário 

das reuniões ordinárias. 

13)  Ofício nº. 295/2013, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, informando o dia e 

horário das reuniões ordinárias. 

14)  Ofício nº. 296/2013, da Comissão de Direitos Humanos, informando o dia e horário das reuni-

ões ordinárias. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 5/2013, às Comissões competentes. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Resolução nº. 2/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 2/2008, que dispõe 

sobre o Regimento Interno dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Carandaí”. Em 

3ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 410/2013 – “Altera dispositivos da Lei nº. 1860/2008, que institui a câ-

mara mirim do Município de Carandaí e estabelece normas de funcionamento”. Em 3ª dis-

cussão e votação. 

 

3) Projeto de Lei nº. 416/2013 – “Dá denominação a quadra poliesportiva”. Em 3ª discussão 

e votação. 

 

4) Projeto de Lei nº. 1928/2013, - “Autoriza a participação do Município de Carandaí na As-

sociação dos Municípios do Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e contém outras 

providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

5) Projeto de Lei nº. 1933/2013 – “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Or-

çamentária de 2014 e dá outras providências”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Relatório das Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Huma-



nos, sobre atendimento no Pronto Atendimento Municipal e Hospital Municipal Sant’Ana. 

Em única discussão e votação. 

2) Requerimento nº. 125/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitan-

do ao Executivo informações quanto ao não pagamento de insalubridade aos Agentes Co-

munitários de Saúde. Em única discussão e votação. 

3) Requerimento nº. 126/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitan-

do ao Executivo informações quanto ao cumprimento do disposto no inciso VI e §2º, do Art. 

24, da Lei Complementar nº. 46/2004. Em única discussão e votação. 

4) Requerimento nº. 128/2013, dos vereadores Murilo e Naamã, solicitando ao Executivo có-

pia do edital e resultado da classificação dos contratados que atuam nos Telecentros do Mu-

nicípio. Em única discussão e votação. 

 

Inscrita na Palavra Livre, a vereadora Aparecida Baeta.  

Assunto: Fórum Mineiro da Educação. 

 

 

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 reuni-

ão”. 


