
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 15/4/2013 

 

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 8 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”: 

 

 Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financei-

ros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação, no valor total de 84.532,48 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trin-

ta e dois reais e quarenta e oito centavos); 

 Convite da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Carandaí, para participar de palestra 

que acontecerá no dia 18 de abril de 2013, no auditório da Prefeitura Municipal de Ca-

randaí, 5º andar, às 19 horas e 30 minutos, com o seguinte tema: “A arte de realizar 

sonhos e encantar clientes”. 

 Convite do Lions Clube de Carandaí, para lançamento do Programa Lions Quest, a a-

contecer na sede localizada na Rua Rubem do Vale Amado, nº. 245, Bairro Nossa Se-

nhora do Rosário, no dia 20 de abril de 2013, às 10 horas. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 139/2013, do Gabinete do Deputado Federal Bonifácio Andrada, informando o 

recebimento da Representação nº. 4/2013, apresentado pelo vereador Cor Jesus. 

2) Ofício nº. 161/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando documentos solicitados pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

3) Ofício nº. 162/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1931/2013 – 

“Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da 

Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de  

ações de apoio e incentivo à atividade”. 

4) Ofício nº. 163/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1932/2013 – 

“Autoriza o Município, através do Executivo,  a celebrar convênio com o Estado de Minas 

Gerais, através da Polícia Civil e contém outras providências”. 



5) Indicação nº. 76/2012, do vereador Pedro Marconi. 

6) Moção nº. 3/2013, do vereador Osmar. 

7) Representação nº. 12/2013, dos vereadores Aécio, Geraldo e Jader. 

8) Requerimento nº. 82/2013, do vereador Osmar. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Observar o art. 85 do Regimento Interno para encaminhar o Projeto de Lei nº. 1931/2013 

e encaminhar às Comissões competentes; 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1932/2013 às Comissões competentes. 

 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 

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

outras providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) 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. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 76/2012, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de coloca-

ção de ponto de ônibus, com cobertura e construção de vestiários no Campo de Futebol, 

na Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação. 

2) Moção nº. 3/2013, do vereador Osmar, a ser encaminhada à família enlutada do Senhor 

Francisco Pereira da Silva. Em única discussão e votação. 

3) Representação nº. 12/2013, dos vereadores Aécio, Geraldo e Jader, a ser encaminhada 

ao Deputado Estadual Carlos Henrique, com vistas a viabilizar recursos financeiros para 

perfuração de poço artesiano na Comunidade do Tabuleiro e reforma da quadra despor-

tiva do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação. 

4) Requerimento nº. 82/2013, do vereador Osmar, a ser encaminhado ao Executivo Muni-

cipal para que disponibilize um veículo para atender alunos matriculados no Município 

de Barbacena. Em única discussão e votação. 

 



Inscrita na Palavra Livre, a vereadora Lucimar Lima Neves 

Assunto: Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, no art. 101. 

 

 

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”. 


