
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 8/4/2013 

 

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, 

conforme 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 pa-

ra a leitura da ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de abril 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”: 

 

 Convite da Associação Comunitária e do produtor Rural da Ressaca, para a “Ação 

Comunitária”, que será realizada no dia 28 de abril de 2013, na Comunidade da Ressa-

ca”, 11h horas Missa, 12h30 Almoço, 14h Leilão bezerros e prendas. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 144/2013, do gabinete do Prefeito, respondendo ofício nº. 141-2013 (Requeri-

mento nº. 68 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas). 

2) Ofício nº. 146/2013, do gabinete do Prefeito, solicitando a indicação de dois membros desta 

Casa, para composição do Conselho Municipal de Esporte de nosso Município. 

3) Ofício nº. 159/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando Projeto de Lei nº. 

412/2013 - Institui no Município de Carandaí/MG a Semana Municipal de Prevenção de 

Doenças Renais e dá outras providências. 

4) Ofício nº. 160/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando Projeto de Lei nº. 

413/2013 – Dispõe sobre a inclusão no Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de 

Carandaí a apresentação e o estudo do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, du-

rante o mês de outubro e dá outras providências. 

5) Carta nº. 213/GCA-MRS/2013, respondendo Ofício 68/2013 (representação nº. 2 Vere-

ador Cor Jesus) 

6) Indicação nº. 58/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

7) Indicação nº. 59/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

8) Indicação nº. 71/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 



9) Indicação nº. 73/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

10) Indicação nº. 74/2013, do vereador Pedro Marconi. 

11) Indicação nº. 75/2013, do vereador Pedro Marconi. 

12) Representação nº. 11/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

13) Requerimento nº. 75/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni, Welington. 

14) Requerimento nº. 76/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni, Welington. 

15) Requerimento nº. 78/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 412/2013, às Comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 413/2013, às Comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 

 

1) Emenda Supressiva nº. 1/2013 ao Projeto de Lei nº. 1928/2013 – “Autoriza a partici-

pação do Município de Carandaí na Associação dos Municípios da Microrregião do Al-

to Paraopeba – AMALPA, e contém outras providências”. Em 1ª e 2ª discussão e vota-

ção. 

2) Projeto de Lei nº. 411/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro Crespo e dá 

outras providências”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 58/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colo-

cação de iluminação pública, na estrada Vicente Ribeiro do Patrocínio, que dá acesso ao 

Sitio Pasto da Lagoa.  Em única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 59/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de cap-

tação de água pluvial, no Bairro Olaria, na estrada paralela à Rodovia BR-040. Em úni-

ca discussão e votação. 

3) Indicação nº. 71/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de re-

composição de calçamento e a desobstrução do bueiro, situado a Rua Professor Sebasti-

ão Patrus de Sousa, no Bairro Garças. Em única discussão e votação. 



4) Indicação nº. 73/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de cons-

trução de Salão Comunitário na Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 74/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de cons-

trução de Salão Comunitário no Bairro Acampamento. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 75/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de exten-

são de rede elétrica, água, esgoto e calçamento, na Rua José Nunes, Bairro Crespo. Em 

única discussão e votação. 

7) Representação nº. 11/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada a Senho-

ra Mislene Angélica da Silva, gerente da Agência dos Correios de Carandaí, questionan-

do o motivo de não se entregar correspondências em algumas residências na Rua Con-

ceição Aparecida de Oliveira, Bairro Crespo. Em única discussão e votação. 

8) Requerimento nº. 75/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi, Welington, solicitando ao Executivo os nomes da atual composição do Conse-

lho Municipal de Educação – COMEC e qual a data do término do mandato. Em única 

discussão e votação. 

9) Requerimento nº. 76/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi, Welington, solicitando informação ao Executivo Municipal quanto a não con-

tinuidade dos projetos esportivos, previstos na Lei Municipal nº. 1.744, de 28/9/2005, 

que eram realizados com os alunos da rede pública municipal de ensino fundamental. 

Em única discussão e votação. 

10)  Requerimento nº. 78/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

solicitando ao Executivo Municipal as Certidões de regularidade fiscal da AMALPA, 

para fins de complementar a documentação do Projeto de Lei nº. 1928/2013, sendo, Cer-

tidão de Regularidade com o FGTS; Certidão de Regularidade com o INSS, Certidão de 

Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Em única discussão e vo-

tação. 

 

Não havendo nenhum 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 reu-

nião”. 


