
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 13/5/2013 

 

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, con-

forme 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 para a lei-

tura da ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de maio 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”: 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 242/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, Coordenadora do 

Parlamento Jovem, informando os dias e horários das reuniões dos grupos de trabalho, o temo 

e subtemas da edição 2013. 

2) Correspondência do coordenador Comunitário CPP – Conselho Comunitário de Pastoral - 

Davi Pedro de Medeiros, cumprimentando as Vereadoras Lucimar e Aparecida Baêta, Pe-

la presença na festa da padroeira do Chuí. 

3) Indicação nº. 97/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

4) Indicação nº. 98/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza.  

5) Indicação nº. 99/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

6) Indicação nº. 100/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

7) Indicação nº. 101/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

8) Indicação nº. 103/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

9) Indicação nº. 104/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

10) Indicação nº. 106/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

11) Requerimento nº. 96/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta.  

12) Moção nº. 6/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

 

 



PROJETOS 

 

1) 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 Municí-

pio de Carandaí, Estado de Minas Gerais”. Em primeira e segunda discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 1932/2013 – “Autoriza o Município, através do Executivo a celebrar convê-

nio com o Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil e contém outras providências”. Em 

terceira discussão e votação. 
 

PROPOSIÇÕES 
 

1) Indicação nº. 97/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo a pavimentação de 

rua na comunidade da Ressaca, nas proximidades da escola. Em única discussão e votação.  

2) Indicação nº. 98/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo a limpeza no entorno 

da escola da comunidade da Ressaca. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 99/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo o patrolamento e en-

cascalhamento da estrada que liga as comunidades da Ressaca e Retiro do Baú. Em única dis-

cussão e votação. 

4) Indicação nº. 100/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo a reforma da escola 

da comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 101/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo a limpeza no entor-

no da escola da comunidade da Ressaca. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 103/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo a pavimentação de 

rua na comunidade da Ressaca, nas proximidades do posto de saúde. Em única discussão e vo-

tação. 

7) Indicação nº. 104/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, sugerindo melho-

rias na rede de esgoto na Vila Nascimento, na comunidade do Corte de Pedra. Em única dis-

cussão e votação. 

8) Indicação nº. 106/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta,sugerindo a colo-

cação de placas com indicação de “Área Hospitalar” e “Silêncio”, nas proximidades do Hospi-

tal Municipal Sant’ Ana. Em única discussão e votação. 

9) Requerimento nº. 96/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo Municipal informações quanto à publicação em meio eletrônico da execução orça-

mentária e financeira do Município, em atendimento à Lei Complementar nº. 131/2009. Em 

única discussão e votação. 

10) Moção nº. 6/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada ao Senhor Antônio Car-

los de Albuquerque, parabenizando-o pela matéria publicada no Jornal Estado de Minas em 

6/5/2013. 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 reuni-

ão”. 


