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24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, EM 03 DE SETEMBRO DE 2018 
 

PAUTA 
 

EXPEDIENTE 

 
 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM 

 
Presidente :  Peço ao Assessor do Legislativo que faça a verificação do 
quórum. 
   
 

Assessor:    Vereador   Senhor Afrânio Donizetti Damázio 

                        Vereador   Senhor Carlos Herbert Salomão      
                        Vereador   Senhor Daniel Eduardo Ferraz  
                        Vereador   Senhor Fernando Lucrécio Coluce 
                        Vereador   Senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira 
                        Vereador   Senhor João Batista Vasconcelos 
                        Vereador   Senhor José Maria Dias    
                        Vereador   Dr. Mário Donizetti Menezes   
                        Vereador   Senhor Reginaldo Esaú dos Santos 
                        Vereador   Senhor Roberto Tedodoro   
                        Vereador   Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior 
                                                             

                          
ORAÇÃO INICIAL 

 
Presidente :  Convido a todos para que, em pé, façamos nossa oração 
inicial. Pai nosso. 
 
 

ABERTURA 

 
Presidente:  Em nome do povo de Muzambinho e suplicando a proteção de 
Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. 
 
 

ATA ANTERIOR: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

 
Presidente : Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 23ª Reunião 
Ordinária realizada no dia 27 de agosto de 2018 ; cujo conteúdo foi 
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disponibilizado pela Assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para 
consulta no dia 23 de agosto de 2018 ; os Vereadores que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente : Aprovada a dispensa. 
 
Presidente:  Coloco a ata da 23ª Reunião Ordinária em discussão. 
  
Presidente : Coloco a ata da 23ª Reunião Ordinária realizada em 20 de agosto 
de 2018  em votação, os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como 
estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente : Considero a ata aprovada por unanimidade.  
 
Se houver emendas - Considero a ata aprovada com emenda (s)  
  
OBS. Se houver votos contrários : Considero a ata aprovada (rejeitada), 
por.............votos favoráveis  ...............contrários...........abstenção (ções). 
 
(Considerando que as modificações serão efetuadas na ata desta reunião em 
curso, que será lida na próxima.) 
 
 

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES DOS VEREADORES 

 
Presidente Peço ao Assessor do Legislativo que faça a leitura dos 
requerimentos e indicações apresentados pelos Vereadores. 
 
Assessor :  Fazer as leituras.   
 

EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO 

 
Presidente Pergunto ao Assessor do Legislativo se há expedientes enviado 
pelo Senhor Prefeito. 
 
Assessor :   Há. 
 
_______________________________________________________________ 
  
Presidente : Pergunto ao Assessor do Legislativo se há correspondências 
gerais. 
 
Assessor :  Há. 
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TRIBUNA LIVRE 

 
 
Assessor :  Não há. 
 
   
                                                   
 
Presidente : Solicito ao Segundo Secretário, Vereador Afrânio Donizetti 
Damazio que, conforme Art. 51, inciso II, do Regimento Interno, passe o livro 
colhendo assinaturas dos Edis que quiserem se pronunciar.   
 
Presidente : Coloco os pronunciamentos aos Senhores Vereadores, 
obedecendo à ordem de inscrição. O primeiro Edil a se pronunciar é o 
Excelentíssimo Senhor..................................... 
 
 

INTERVALO REGIMENTAL 

 
Presidente : Consulto o plenário se fazemos o Intervalo Regimental.  
 

1) Declaro 10 minutos de Intervalo Regimental. 
  

2) Declaro abolido o Intervalo Regimental. 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

 
INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

  
 

REQUERIMENTOS  

 
Presidente : Coloco os requerimentos em discussão. 
 
Presidente : Coloco os requerimentos em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem.  
 
Presidente : Dou por aprovado os requerimentos e peço ao Assessor do 
Legislativo que encaminhe a quem for de direito. 
 

PRONUNCIAMENTOS 



CÂMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

 

 
 

Rua Cel. Francisco Navarro, nº 233 – CEP 37890-000 
 (35) 3571-1301 camaramuz@milbr.net 

Muzambinho – Minas Gerais 
Página 4 de 7 

OBS. E rejeitado (s) o(s) requerimento (s) de nº(s).........2018 por.......votos 
favoráveis.........votos contrários..........abstenções. Solicito o arquivamento do(s) 
mesmo(s). 
  

INDICAÇÕES 

 
Presidente : Peço ao Assessor do Legislativo que encaminhe as indicações ao 
Executivo, conforme Projeto de Resolução 03 de junho de 2015. 
 
 

PROJETOS DO LEGISLATIVO 

 
Presidente : Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Legislativo 
dando entrada nesta Casa de Leis. 
  
Assessor: Não há. 
_______________________________________________________________ 
 
Presidente :   Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do 

Legislativo em tramitação. 
 
Assessor : Projeto de Lei Complementar nº 69/2018, que « Dispõe sobre o 
parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de 
Muzambinho e dá outras providências. » 
 
Projeto de Lei nº 3.927/2018, que « Estabelece a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho/MG, afixar 
quadros informando em lugar visível e acessível ao público, da lista dos médicos, 
odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais 
da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dá outras 
providências » 
 
Projeto de Lei nº 3.928/2018, que « Dispõe sobre a divulgação da relação dos 
medicamentos colocados à disposição da população pela rede de saúde » 
 
_______________________________________________________________          
                   
Presidente :     Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Legislativo 

aptos a serem votados em turno único. 
 
Assessor : Não há. 
 
_______________________________________________________________ 
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Presidente : Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Legislativo 
aptos a serem votados em 1º turno. 
         
Assessor : Projeto de Lei nº 3.927/2018, que « Estabelece a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho/MG, 
afixar quadros informando em lugar visível e acessível ao público, da lista 
dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e 
demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à 
população e dá outras providências ». 
 
Presidente: Coloco o projeto em discussão. 
 
Presidente: Coloco o Projeto em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente: Dou por aprovado (rejeitado) o Projeto de Lei 3.927/2018, 
por.......votos favoráveis........votos contrários. Peço ao Assessor do Legislativo 
que encaminhe o Projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação para 
parecer em 2º turno. 
 
 
 
Projeto de Lei nº 3.928/2018, que « Dispõe sobre a divulgação da relação 
dos medicamentos colocados à disposição da população pela rede de 
saúde » 
 
Presidente: Coloco o projeto em discussão. 
 
Presidente: Coloco o Projeto em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente: Dou por aprovado (rejeitado) o Projeto de Lei 3.928/2018, 
por.......votos favoráveis........votos contrários. Peço ao Assessor do Legislativo 
que encaminhe o Projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação para 
parecer em 2º turno. 
 
_______________________________________________________________ 
                                 
Presidente :    Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Legislativo  
aptos a serem votados em 2º turno. 
 
Assessor :     Não há. 
  
_______________________________________________________________ 
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PROJETOS DO EXECUTIVO 

 
Presidente : Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Executivo 
dando entrada nesta Casa de Leis. 
 
Assessor :  Não há. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Presidente :      Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Executivo 
                          em tramitação. 
 
Assessor: Não há. 

_______________________________________________________________                                     
 
                                                      
Presidente:      Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projeto do                                    
Executivo apto a ser votados em turno único. 
 
Assessor :     Não há. 
 
__________________________________________________________ 
           
Presidente : Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do   

Executivo aptos a serem votados em 1º turno. 
 
Assessor :   Projeto de Lei 3.930/2018, que « Dispõe sobre a criação do 
programa «Mãos à Obra », no âmbito municipal, na forma que indica e dá 
outras providências » 
 
Presidente: Coloco o Projeto em discussão. 
 
Presidente: Coloco o Projeto em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente: Dou por aprovado (rejeitado) o Projeto de Lei 3.930/2018, 
por.......votos favoráveis........votos contrários.  
 
Presidente: Peço ao Assessor do Legislativo que faça a leitura da emenda 
apresentada pelo Edil Roberto Teodoro ao Projeto. 
 
Presidente: Coloco a emenda em discussão. 
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Presidente: Coloco a emenda em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente: Dou por aprovada (rejeitada) a emenda ao projeto de Lei 
3.930/2018,  por........votos favoráveis.......votos contrários.......abstenção (ções) 
(Maioria Simples) 
 
Se aprovada a emenda: Peço ao Assessor do Legislativo que encaminhe o 
Projeto de Lei 3.930/2018, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação com 
emenda apresentada, para parecer em segundo turno. 
 
Se rejeitada a emenda: Peço ao Assessor do Legislativo que arquive a emenda 
apresentada ao Projeto, e encaminhe o Projeto de Lei 3.930/2018, para a 
Comissão de Legislação, Justiça e redação para parecer em segundo turno. 
 
 

                              
Presidente :     Pergunto ao Assessor do Legislativo se há Projetos do Executivo       
aptos a serem votados em 2º turno.  
 
Assessor : Projeto de Lei 3.930/2018, que « Dispõe sobre a criação do 
programa «Mãos à Obra », no âmbito municipal, na forma que indica e dá 
outras providências » 
 
Presidente: Coloco o Projeto em discussão. 
 
Presidente: Coloco o Projeto em votação, os Edis que forem favoráveis 
permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. 
 
Presidente: Dou por aprovado (rejeitado) o Projeto de Lei 3.930/2018, 
por.......votos favoráveis........votos contrários. Peço ao Assessor do Legislativo 
que faça a Redação Final do Projeto e a encaminhe a quem for de direito. 
 
Se Rejeitado: Peço ao Assessor do Legislativo que arquive o Projeto de Lei 
3.930/2018. 
 
 

 
Presidente :   Nada mais havendo a tratar, em nome do povo muzambinhense 
e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião 
ordinária. Convido a todos para a próxima reunião que será realizada dia 10 de 
setembro de 2018, neste mesmo local e horário. Boa noite a todos. 


