
Relatório de Atividades Parlamentares 

Sessão do dia 21 de setembro (30ª reunião ordinária de 2020) 

 

 - Expediente:  

1) Projeto de Resolução 378/2020 – dispõe sobre alteração do Regimento Interno da 

Câmara de São Lourenço, de modo a permitir o uso do prédio do Legislativo para 

realização de debates entre candidatos às eleições municipais.  

*Situação: o pedido de regime de urgência foi reprovado. O texto será encaminhado 

para receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.  

 

2) Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei 3013/2020 – solicitação de inclusão do item 

“Conclusão da obra da UBS do bairro Sonda” na LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

3) Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei 3013/2020 – proposição de que a cota 

permitida por lei do “Orçamento Impositivo” (atualmente, de 1,2%) seja aplicada em 

sua totalidade no TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e/ou Controle de Avaliação para 

a realização de exames e consultas em pacientes em tratamento no referido 

departamento.  

*Situação: As emendas 01 e 02 serão analisadas e receberão parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento.  

 

- Ordem do Dia:  

1) Projeto de Lei 3011/2020 – dispõe sobre alterações na Lei Municipal 3296, de 

18/08/2017, que trata da concessão de exploração de bem público à Associação dos 

Lojistas da Aldeia Vila Verde. As modificações no texto se referem à estipulação do tipo 

de produto comercializado e à obrigatoriedade de 50% da mercadoria ser produzida 

em Minas Gerais. Também há a previsão de criação de um fundo de investimento 

correspondente a 15% do valor do aluguel e instituição de um Conselho Consultivo 

para geri-lo, formado pelo presidente, contador e membro pertencente e eleito da 

Associação, além dos secretários municipais de Turismo e Cultura e Indústria, 

Comércio, Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 

*Situação: Aprovado em 2ª votação. O projeto será encaminhado à sanção do Poder 

Executivo.  

 

2) Projeto de lei 3014/2020 – dispõe  sobre a autorização da abertura de crédito 

especial de R$ 155.115,96 às dotações do município de São Lourenço para reformas do 



prédio onde funciona atualmente a Policlínica Municipal. Segundo o texto, o valor seria 

oriundo de duas Emendas Impositivas: uma delas referente a obras em UBS e a outra 

destinada ao desporto comunitário – Secretaria de Esporte. 

*Situação: O projeto foi aprovado com dispensa de interstício (em 1ª e 2ª votações) 

 

3)  Projeto de Lei Complementar 80/2020 – dispõe sobre a permissão do pagamento 

de tributos municipais por meio de cartão de crédito ou débito, alterando o Código 

Tributário de São Lourenço.  

*Situação: A matéria foi aprovada em 1ª votação.  


