
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 5/8/2013 

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 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 1ª de julho 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 repassa-

dos ao município de Carandaí nos meses de maio e junho de 2013, no valor de R$ 137.769,17 

(cento e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)); 

 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$ 187.385,38 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trin-

ta e oito centavos); 

 Comunicado da Câmara dos Deputados, informando o total dos recursos do orçamento da uni-

ão, repassados ao município de Carandaí, nos meses de janeiro a maio/2013, no valor de R$ 

1.087.411,73 (um milhão, oitenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos); 

 Convite do Sr. Damião Gravina, informando sobre a missa em ação de graças em homenagem 

aos agricultores rurais do município, no dia 9 de agosto, às 19h, na Matriz de Santana, bem 

como sobre a realização do baile que elegerá a Rainha da Agricultura, no dia 24 de agosto, às 

22h, no Garças Clube de Carandaí . 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 293/2013, da Comissão Permanente de Participação Popular, informando a data de reali-

zação das reuniões ordinárias. 

2) Ofício nº. 303/2013, da Comissão de Participação Popular, encaminhando proposições da Câmara 

de Vereadores Mirins, aprovadas na 1ª Reunião Ordinária. 

3) Ofício nº. 361/2013, do ver. Cor Jesus, apresentando Projeto de Lei nº. 419/2013 – “Dá denomina-

ção a logradouro no bairro Crespo”. 

4) Ofício nº. 347/2013, do ver. Murilo, apresentando Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2013 – “Con-

cede Título de Cidadania Honorária ao Reverendíssimo Padre João Paulo Guedes”. 

5) Ofício 371/2013, do Departamento de Contabilidade e Controle Interno da Câmara Municipal, en-

caminhando quadro de detalhamento de despesas para o orçamento de 2014. 

6) Indicação 127/2013, do ver. Pedro Marconi, sugerindo melhorias em campo de futebol na localida-

de do Dombe. 

7) Indicação 129/2013, do ver. Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Crespo. 

8) Indicação 130/2013, do ver. Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Vale Ver-

de. 

9) Indicação 131/2013, do ver. Aécio Flávio, sugerindo manutenção nos banheiros do Terminal Rodo-



viário e na sala do almoxarifado. 

10)  Representação 18/2013, do ver. Pedro Marconi, ao Chefe da Polícia Civil, solicitando o envio de 

equipamentos e veículos à Polícia Civil do Município de Carandaí. 

11)  Moção 11/2013, do ver. Osmar, à Polícia Civil de Carandaí e à 120ª Cia. da Polícia Militar de Ca-

randaí, parabenizando-os pelos trabalhos realizados. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 419/2013, às Comissões competentes.  

-Encaminhar o Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2013, às Comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

 

1) Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas referente às contas do muni-

cípio de Carandaí do exercício Financeiro de 2005, em única discussão e votação.  

 

2) Projeto de Resolução nº 6/2013 – “Aprova/rejeita as contas do município de Carandaí referen-

te ao exercício financeiro de 2005”, em 1ª e 2ª discussões e votações. 

 

3) Projeto de Resolução 3/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº 5/2013, que dispõe sobre 

a instituição de Comissões Administrativas Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí e 

dá outras providências”, em 1ª e 2º discussões e votações. 

 

 

PROPOSIÇÕES 

1) Ofício nº. 303/2013, da Comissão de Participação Popular, encaminhando proposições da Câ-

mara de Vereadores Mirins, aprovadas na 1ª Reunião Ordinária, em única discussão e votação. 

2) Quadro de detalhamento de despesas para o orçamento de 2014, em única discussão e votação 

(art. 15, inciso XX do Regimento Interno e Art. 43, inciso XX, da LOM). 

3) Indicação 127/2013, do ver. Pedro Marconi, sugerindo melhorias em campo de futebol na loca-

lidade do Dombe, em única discussão e votação. 

4) Indicação 129/2013, do ver. Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Cres-

po, em única discussão e votação. 

5) Indicação 130/2013, do ver. Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Vale 

Verde, em única discussão e votação. 

6) Indicação 131/2013, do ver. Aécio Flávio, sugerindo manutenção nos banheiros do Terminal 

Rodoviário e na sala do almoxarifado, em única discussão e votação. 

7) Representação 18/2013, do ver. Pedro Marconi, ao Chefe da Polícia Civil, solicitando o envio 

de equipamentos e veículos à polícia civil do município de Carandaí, em única discussão e vo-

tação. 

8) Moção 11/2013, do ver. Osmar, à polícia civil de Carandaí e à 120ª Cia. da Polícia Militar de 

Carandaí, parabenizando pelos trabalhos realizados, 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”. 


