
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 29/4/2013 

 

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 12ª Reunião Ordinária, realizada em 22 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 de R$ 49.001,95 (quarenta e nove mil, um real e quarenta 

e cinco centavos); 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 808, do Deputado Estadual Dinis Pinheiro, informando a liberação de recursos 

financeiros à COPASA, para investimento no Programa “Água da Gente”. 

2) Carta nº. 227/2013, do especialista de arrendamento da MRS Logística S.A., em resposta 

ao ofício nº. 116/2013 do Legislativo Municipal. 

3) Ofício nº. 181/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 100/2013- requeri-

mento nº. 38/2013, do Legislativo Municipal. 

4) Ofício nº. 183/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento nº. 45/2013, do 

Legislativo Municipal. 

5) Ofício nº. 188/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 

nº. 133/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 58/2007, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores da Educação e do Magistério do Município de Carandaí, Estado de 

Minas Gerais”. 

6) Ofício nº. 190/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1935/2013 – 

“Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos  ao Clube do Cavalo de Carandaí e 

contém outras providências”. 

7) Indicação nº. 86/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

8) Indicação nº. 87/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 



9) Indicação nº. 88/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

10) Indicação nº. 89/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

11) Indicação nº. 90/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

12) Indicação nº. 91/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

13) Indicação nº. 92/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

14) Indicação nº. 93/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

15) Indicação nº. 94/2013, do vereador Geraldo Francisco Gonçalves. 

16) Indicação nº. 95/2013, do vereador Geraldo Francisco Gonçalves. 

17) Indicação nº. 96/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

18) Requerimento nº. 84/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

19) Requerimento nº. 85/2013, dos vereadores Pedro Marconi e Osmar Severino. 

20) Requerimento nº. 87/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

21) Requerimento nº. 88/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

22) Moção nº. 4/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

23) Moção nº. 5/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

24) Representação nº. 13/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

25) Representação nº. 14/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

26) Representação nº. 15/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

27) Ofício nº. 202/2013, da vereadora Aparecida Baeta, Presidente da Comissão Especial - Por-

taria 11/2013. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Observar o art. 85 do Regimento Interno para encaminhar o Projeto de Lei Complemen-

tar nº. 133/2013 e encaminhar às Comissões competentes; 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1935/2013, às comissões competentes. 

 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 



1) Projeto de Lei nº. 402/2012 – “Estabelece critérios para o funcionamento dos estabele-

cimentos que proporcionem o acesso à internet e a diversões eletrônicas no Município 

de Carandaí, e dá outras providências”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 1931/2013 – “ Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa 

Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem co-

mo utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade”. Em 1ª , 2ª 

e 3ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 86/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade 

de melhorias na estrada que dá acesso à Comunidade do Convento. Em única discussão 

e votação. 

2)  Indicação nº. 87/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de ma-

nutenção no leito do Córrego que passa nos Bairros COHAB e Caolim. Em única dis-

cussão e votação. 

3) Indicação nº. 88/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade 

de luminárias em postes da localidade das Porteiras. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 89/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apontando a necessidade 

de patrolamento e encascalhamento  em rua do Bairro Vale Verde. Em única discussão 

e votação. 

5) Indicação nº. 90/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, apontando a 

necessidade de melhorias no campo de futebol, localizado no Bairro Acampamento. Em 

única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 91/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, apontando a 

necessidade de reforma d galpão de artesanato, localizado ao lado da Igreja Matriz 

Sant’Ana. Em única discussão e votação. 

7) Indicação nº. 92/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, apontando a 

necessidade de reforma da Praça Abraão Carlos Ferreira, localizada no Bairro da Garça. 

Em única discussão e votação. 

8) Indicação nº. 93/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, apontando a 

necessidade de sinalização na travessia da linha férrea, na Rua Raul Soares e Avenida 

Afrânio de Melo Franco. Em única discussão e votação. 

9) Indicação nº. 94/2013, do vereador Geraldo Francisco Gonçalves, apontando a necessi-

dade de asfaltamento no trecho da rua localizada entre a loja de móveis Paropas e a tra-

vessia da linha férrea. Em única discussão e votação. 

10) Indicação nº. 95/2013, do vereador Geraldo Francisco Gonçalves, apontando a necessi-

dade de recapeamento do asfalto da Rua Imaculada Conceição, Bairro Nossa Senhora do 

Rosário. Em única discussão e votação. 

11) Indicação nº. 96/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de recape-

amento de asfalto na rua Professora Maria Ferreira, no bairro Santa Cecília. Em única 

discussão e votação. 



12) Requerimento nº. 84/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando que o 

executivo intervenha junto ao DNIT a possibilidade de liberação da passagem dos ôni-

bus escolares no posto de pesagem, localizado em Herculano Pena. Em única discussão 

e votação. 

13) Requerimento nº. 85/2013, dos vereadores Pedro Marconi e Osmar Severino, presiden-

tes das Comissões de Direitos Humanos e Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, respec-

tivamente, solicitando à Polícia Militar cópia de todos os Boletins de Ocorrências, reali-

zados no período de 2/1/2013 até a presente data, referente a atendimentos ocorridos no 

Hospital Municipal Sant’Ana e Pronto Atendimento Municipal. Em única discussão e 

votação. 

14) Requerimento nº. 87/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, solicitando ao Exe-

cutivo Municipal cópia do contrato, empenho e notas fiscais, emitidos pela Empresa 

Tempo Livre Promoções, para a realização do Agrishow 2012. Em única discussão e 

votação. 

15) Requerimento nº. 88/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando ao Exe-

cutivo Municipal informações sobre a desativação do prédio da Escola Municipal Bias 

Fortes e se existe algum convênio para reforma da escola mencionada. Em única discus-

são e votação. 

16) Moção nº. 4/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à família enlutada 

do Sr. Flávio Luiz Pinto de Vasconcelos. Em única discussão e votação. 

17) Moção nº. 5/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, a ser encaminhada à família 

enlutada do Sr. Alvacir Domingos de Souza. Em única discussão e votação. 

18) Representação nº. 13/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, a ser encaminhada à 

Agência local dos Correios, questionando a não entrega de correspondências e contas de 

luz nas novas residências do Bairro COHAB. Em única discussão e votação. 

19) Representação nº. 14/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, a ser encaminhada 

ao Deputado Estadual Dinis Pinheiro, solicitando recursos para a edificação de quadra 

desportiva na Comunidade da Ressaca. Em única discussão e votação. 

20) Representação nº. 15/2013, do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, a ser en-

caminhada à MRS Logística S/A, visando melhorias no fluxo de veículos da travessia da 

linha férrea. Em única discussão e votação. 

21) Ofício nº. 202/2013, da vereadora Aparecida Baeta, Presidente da Comissão Especial - 

Portaria 11/2013, solicitando a convocação da Superintendente do Fundo Previdenciário 

Municipal. Em única discussão e votação. 

Não havendo 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”. 


