
38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 25/11/2013 

 

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 Re-

solução 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 37ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de novembro 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 Educação informando a liberação de recursos financeiros ao Muni-

cípio de Carandaí/MG, no valor total de R$ 58. 127,05 (cinqüenta e oito mil, cento e vinte e sete 

reais e cinco centavos). 

 Convite do Departamento Municipal de Educação para participar da Missa em Ação de Graças, a 

ser realizada na Matriz de S’Antana, no dia 27 de novembro de 2013, às 19 horas, com a participa-

ção das escolas municipais. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

 

1. Ofício nº. 488/2013, do  Gabinete do Prefeito, apresentando o  Projeto de Lei nº. 1959/2013 – “Dis-

põe sobre a autorização para a participação do Município de Carandaí no Consórcio Intermunicipal 

de Reciclagem e Compostagem do Lixo e contém outras providências”. 

 

2. Ofício nº. 493/2013, do  Gabinete do Prefeito, respondendo ofício 668/2012, da Câmara Municipal. 

 

3. Ofício nº. 500/2013, do  Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta dos Projetos de Lei 

Complementar nº. 135/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 059/2007, de 9/1/2007, 

que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Carandaí e contém ou-

tras providências” e Projeto de Lei Complementar 136/2013 – “Altera Dispositivos da Lei Comple-

mentar Nº 057-2007, de 09.01.2007, que institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, dis-

põe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras provi-

dências” e apresentando o Projetos de Lei Complementar nº. 138/2013  - “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº. 059/2007, de 9/1/2007, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magisté-

rio do Município de Carandaí e contém outras providências” e Projeto de Lei Complementar 

nº.139/2013 – “Altera Dispositivos da Lei Complementar Nº 057-2007, de 09.01.2007, que institui o 

Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, Dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefei-

tura Municipal de Carandaí e contém outras providências”. 

 

4. Ofício nº. 670/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, encaminhando Boletim do 

CEAC. 

 

5. Ofício nº. 673/2013, dos Vereadores da Bancada da Oposição, apresentando Emenda Modificativa ao 



Projeto de Lei n. 1953/2013. 

 

6. Indicação nº. 167/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 
 

7. Moção de Aplausos nº. 19/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 
 

8. Moção de Pesar nº. 20/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves. 

 

9. Representação nº. 21/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

 

10. Representação nº. 22/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta 

 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei Complementar nº. 138/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei Complementar nº. 139/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1959/2013 às Comissões Competentes. 

- Encaminhar a Emenda modificativa nº. 3 o PL 1953/2013 às comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS: 

 

1. Proposta de Emenda a LOM nº. 24/2013- “Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município”. Em 

primeiro turno de discussão de votação. 

 

2. Projeto de Resolução nº. 22/2013 – “Cria o Sítio na Internet da Câmara Municipal de Carandaí, o 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), a Ouvidoria e regula o tratamento devido às denuncias e 

pedidos de informações recebidas pelo Poder Legislativo Municipal”. Em primeira e segunda discus-

são e votação. 

 

3. Projeto de Resolução nº. 23/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 

2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. Em primeira e se-

gunda discussão e votação. 

 

4. Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 3/2013 – “Regulamenta a Comen-

da Barão de Santa Cecília”. Em primeira e segunda discussão e votação. 

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº. 3/2013 – Regulamenta a Comenda Barão de Santa Cecília. Em 

primeira e segunda discussão e votação. 

 

6. Projeto de Lei nº. 1956/2013 – “Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais no âmbito da Polí-

tica de Assistência Social do Município de Carandaí e contém outras providências”. Em primeira e se-

gunda discussão e votação. 

 

7. Projeto de Lei nº. 427/2013 – “Altera dispositivos da Lei nº. 1882/2008, que define critérios para con-

cessão do Título de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências”. Em terceira discussão e 

votação. 



 

8. Projeto de Lei nº. 428/2013 – “Dá denominação a logradouro no Distrito de Pedra do Sino”. Em ter-

ceira discussão e votação. 

 

9. Projeto de Lei nº. 430/2013 – “Autoriza a utilização do Espaço Cultural” Vereador Aguinaldo Pereira 

Baeta” e do Plenário da Câmara Municipal de Carandaí para  realização de eventos culturais, artísti-

cos e educacionais, e dá outras providências”. Em terceira discussão e votação. 

 

10. Projeto de Lei nº. 1954/2013 – “Autoriza o Executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito 

previdenciário relativo às contribuições previdenciárias, junto ao Fundo Previdenciário Municipal de 

Carandaí – FPMC, apurado na minuta de parcelamento”. Em terceira discussão e votação. 

 

11. Projeto de Resolução nº. 17/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 

2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. Em terceira discus-

são e votação. 

 

12. Projeto de Decreto Legislativo nº. 4/2013 – “Concede o Título de Cidadania Honorária ao senhor 

Diniz Antônio Pinheiro”. Em única discussão e votação. 

 

13. Projeto de Decreto Legislativo nº. 5/2013 – Concede o Título de Cidadania Honorária ao senhor Ale-

xandre Silveira de Oliveira. Em única discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Indicação nº. 167/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, sugerindo melhorias 

em Salão Comunitário. Em única discussão e votação. 

 

2. Moção de Aplausos nº. 19/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, a ser encami-

nhada à direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal “Deputado Abeilard Pereira”. 

Em única discussão e votação. 
 

3. Moção de Pesar nº. 20/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves, a ser encaminhada à família enlu-

tada da Senhora Maria Tavares Lombardi. Em única discussão e votação. 

 

4. Representação nº. 21/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, a ser encaminhada 

ao Senhor Levindo José de Paula. Em única discussão e votação.  

 

 

5. Representação nº. 22/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, a ser encaminhada 

ao Senhor Murilo Sebastião de Resende. 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”. 


