
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 10/6/2013 

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 18ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de junho 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 financeiros, 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$48.165,66 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos). 

 Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, des-

tinados a pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 42.780,00 (quarenta e dois mil, 

setecentos e oitenta reais). 

 Convite Posse da Delegada Regional de Conselheiro Lafaiete – MG, dia 10 de junho de 

2013 às 16h, na Associação Médica em Conselheiro Lafaiete. 

 Convite da Festa Junina do Setor 8 Educação Infatil, dia 16 de junho, às 13h30, no Parque 

de Exposições. 

 Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carandaí, para posse da nova diretoria 

a ser realizada no dia 14 de junho de 2013, às 19h, na sede do Sindicato. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 237/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1939/2013 – “Au-

toriza a celebração de convênio com instituições de ensino para fins de concessão de estágios e 

contem outras providências”. 

2)  Ofício nº. 238/2013, do Gabinete do Prefeito, convidando para Palestra acerca da importância 

da obtenção de laudo de liberação de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros, dia 13 

de junho na Sede do Garças Clube. 

3) Ofício nº. 244/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício 270/2013, desta Casa legis-

lativa. 

4) Ofício nº. 245/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando novos anexos do Projeto de Lei nº. 

1933/2013 – Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2014, devido a 

um erro de digitação na amortização da dívida fundada prevista para o exercício de 2016. 

5) Correspondência, do Gabinete do Deputado Alexandre Silveira, em resposta a Representação 

nº. 16/2013 do Vereador Cor Jesus – Nomeação de Defensor Público. 

6) Indicação nº. 116/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

7) Indicação nº. 117/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

8) Moção nº. 10/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 



 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1939/2013, às comissões competentes. 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA:ffff 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 410/2013 – Altera dispositivos da Lei nº. 1.860 de 20 de fevereiro de 

2008, que institui a Câmara Mirim do Município de Carandaí e Estabelece normas de fun-

cionamento”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 416/2013 – “Dá denominação a Quadra Poliesportiva. Em 1ª e 2ª dis-

cussão e votação. 

 

3) Projeto de Resolução 2/2013 –“Altera dispositivos da Resolução nº. 2, de 12/2/2008, que 

Dispõe sobre o regimento Interno dos vereadores Mirins da Câmara Municipal de Caran-

daí”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

4) Projeto de Lei nº. 1928/2013 – “Autoriza a participação do Município de Carandaí na As-

sociação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e contém outras 

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

 

5) Projeto de Lei nº. 1938/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à 

Associação Comunitária e dos Produtores Rurais de Hermilo Alves e contém outras provi-

dências. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 116/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de construção de quebra-molas na Rua João Henriques Pinto, no Bairro Praia. 

Em única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 117/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de colocação de placas indicativas com nomes das Comunidades Rurais. Em 

única discussão e votação. 

3) Moção de Aplausos nº. 10/2013, Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, a ser en-

caminhada aos alunos, professores e direção da Escola Municipal “Deputada Abeilard Perei-

ra”. 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”. 

  


