
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 24/6/2013 

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, 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 para a leitura 

da ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de junho de 2013”. 

 “Em discussão a leitura da ata. Aqueles que concordam com sua aprovação, permaneçam como es-

tão. Aprovada”. 

  “Passo a palavra à Secretária para a leitura do Expediente do dia”: 

 

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

dos a pagamento de Agentes Comunitários de Saúde – ACS COMP 05/2013, no valor de R$ 

31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinqüenta reais); 

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

tinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-

ção no valor de R$34.605,38 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e oito centa-

vos); 

 Convite do Arraiá da APAE, dia 30 de junho, às 14h, na APAE de Carandaí. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 304/2013, do Vereador Cor Jesus, solicitando retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 

415/2013 – Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do Município de 

Carandaí e contém outras providências 

2) Ofício nº. 250/2013, do Gabinete do Prefeito, Encaminhando Projeto de Lei nº. 1940/2013 – Dis-

põe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do Município de Carandaí e con-

tém outras providências. 

3) Ofício nº. 273/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº. 1941/2013 - Autori-

za o executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito previdenciário relativo às contri-

buições previdenciárias junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí – FPMC, apurado 

na minuta de parcelamento. 

4) Ofício nº. 276/2013, do Gabinete do Prefeito, Encaminhando Projeto de Lei nº. 1942/2013 – Auto-

riza o Município de Carandaí a repassar recursos ao Clube da Melhor Idade de Carandaí e con-

tém outras providências. 

5) Ofício nº. 277/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando cópia da CND do INSS da AMALPA. 

6) Ofício nº. 278/2013, do Gabinete do Prefeito, Encaminhando Projeto de Lei nº. 1943/2013 – Insti-

tui, no âmbito do Município de Carandaí, o “Programa Geração Esporte na Cidade” e dá outras 

providências. 

7) Ofício nº. 275/2013, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carandaí, apresentando Projeto de 

Resolução nº. 3/2013 – Altera dispositivos da Resolução 5/2013, que dispõe sobre a instituição de 

Comissões Administrativas Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras provi-

dências 

8) Ofício nº. 276/2013, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carandaí, apresentando Projeto de 

Resolução nº. 4/2013 – Altera dispositivos da Resolução nº. 11, de 23/11/2010, que dispõe sobre a 



estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras, vencimentos, e remuneração dos servido-

res da Câmara Municipal de Carandaí. 

9) Ofício nº. 302/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, Encaminhando Projeto de Lei nº. 418/2013 – 

Dispõe sobre controle da quantidade de açúcar na merenda escolar. 

10) Ofício nº. 305/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, informando que 

dia e horário das reuniões ordinárias. 

11) Ofício nº. 306/2013, da Comissão de Agricultura, pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sus-

tentável, informando que dia e horário das reuniões ordinárias. 

12) Ofício nº. 307/2013, da Comissão da Câmara Mirim, convidando para reunião que haverá dia 28, às 

18h, entre a Câmara Mirim e a MRS Logística, no intuito de formar parcerias. 

13)  Indicação nº. 118/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves. 

14) Indicação nº. 119/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves. 

15)  Indicação nº. 120/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves. 

16) Indicação nº. 121/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

17) Indicação nº. 122/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

18) Indicação nº. 123/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

19) Indicação nº. 124/2013, do Vereador Murilo paulino dos Santos. 

20) Indicação nº. 125/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

21) Indicação nº. 126/2013, do Vereador Aécio Flávio da Costa. 

22) Indicação nº. 128/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves. 

23) Requerimento nº. 133/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. 

24) Requerimento nº. 134/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

25) Representação nº.17/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1940/2013, às Comissões competentes.  

-Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1941/2013, às Comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1942/2013, às Comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1943/2013, às Comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 418/2013, às Comissões competentes 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 3/2013, às Comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 4/2013, às Comissões competentes. 

 

 

 



2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 1928/2013, - “Autoriza a participação do Município de Carandaí na Associ-

ação dos Municípios do Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e contém outras provi-

dências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 1933/2013 – “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamen-

tária de 2014 e dá outras providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

1) Indicação nº. 118/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de criação de posto po-

licial no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 119/2013, da vereadora Lucimar, reabertura de Posto Policial no Distrito de Pedra 

do Sino. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 120/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de alargamento da Rua 

José Germano, na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 121/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de asfaltamento de via 

pública. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 122/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de extensão do Ensino 

Fundamental. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 123/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de construção de uma 

Unidade Básica de Saúde, no Bairro Estação. Em única discussão e votação. 

7) Indicação nº. 124/2013, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de inclusão de recursos 

na LOA- Lei de Diretrizes Orçamentárias- e no PPA- Plano Plurianual, para criação de Guarda 

Municipal. Em única discussão e votação. 

8) Indicação nº. 125/2013, da Aparecida Baeta, apontando a necessidade de providências com á-

gua parada. Em única discussão e votação. 

9) Indicação nº. 126/2013, do Vereador Aécio, apontando a necessidade de um plantão 24h, no 

funcionamento das farmácias e drogarias. Em única discussão e votação. 

10) Indicação nº. 128/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de placas 

com nome de logradouros no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação 

11) Requerimento nº. 133/2013, do Vereador Osmar, solicitando a intervenção do Executivo junto 

à Empresa Carandaí Net para ligação de internet nas Comunidades do Campestre, Moreiras, 

Hermilo Alves e Matinada. Em única discussão e votação. 

12) Requerimento nº. 134/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando o cumprimento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Em única discussão e votação. 

13) Representação nº. 17/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando substituição de um pos-

te na Rua Antônio Damásio, Bairro Jaime santos. 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 reunião”. 


