
CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Rua Dr. Rubem Amado, nº 217 - Bairro Nossa Senhora do Rosário

Carandaí/MG - CEP: 36.280-000 - Telefax: (32)3361-1501/3361-2097
e-mail:contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

Requerimento Nº 114/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento Interno, 
que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal informações sobre o Projeto Mãos Dadas do
Governo do Estado de Minas Gerais:

1 - Já foi assinado pelo Executivo o Termo de Adesão ao Projeto de Lei “Mãos
Dadas” (PL 2.657/21)?

2 -  Caso já tenha sido assinado o Termo de Adesão ao PL 2.657/21,
solicitamos uma cópia do mesmo com as respectivas assinaturas que celebram o convênio entre o
Município e o Estado.

3 –  Caso a proposta do Estado não seja interessante para a Prefeitura, quais são
as contrapropostas feitas pelo Executivo Municipal para uma possível adesão ao PL 2.657/21?

4 – O texto original do PL 2.657/21 prevê:

"Art. 3º – O Projeto Mãos Dadas terá os
seguintes eixos de atuação:
I – apoio técnico e capacitação;
II – incentivo financeiro e material."

Porém o seu art. 5º, parágrafo único diz que:

"Art. 5º (...)
Parágrafo único – O valor do incentivo
financeiro está condicionado à disponibilidade
financeira e orçamentária."

Nestes termos e levando em consideração que o Projeto de Lei 2.657/21 ainda
está em tramitação na ALMG, e portanto, ainda pode ser alterado, caso não haja disponibilidade
financeira, o Município terá aporte financeiro para manter os investimentos já realizados no
ensino fundamental?
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5 - Antes de sinalizar o interesse em aderir ao Projeto Mãos Dadas, é
necessário que a Prefeitura elabore um plano plurianual relativo aos anos iniciais, para verificar o
impacto da municipalização e assim verificar sua viabilidade. 

Este Plano Plurianual ou algo semelhante já foi elaborado? 
Caso já tenha sido elaborado solicitamos o envio de uma cópia do mesmo.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 01 de outubro de 2021.
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