
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 12/8/2013 

 

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, 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 22ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de agosto 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 execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

no valor de R$ 50.381,00 (cinquenta mil, trezentos e oitenta e um reais); 

 Convite do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para participação em 

Seminário de Políticas Sociais, a acontecer no dia 15 de agosto de 2013, em Belo Horizon-

te. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Intimação nº. 13034/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encami-

nha o parecer prévio emitido sobre as contas do Município de Carandaí do exercício 2011. 

2) Ofício nº. 15/2013, da ONG “Amor Animal”, solicitando auxílio para fiscalizar a condições 

de funcionamento do canil municipal. 

3) Ofício nº. 352/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1945/2013 – 

“Dispõe sobre alteração do percentual para suplementação de dotação orçamentária na Lei 

Municipal nº. 2042/2012, que orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o 

exercício de 2013”. 

4) Ofício nº. 361/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos n
os

 97, 98 e 

101/2013 e Indicações nos 105, 107, 108, 109, 110 e 111/2013. 

5) Ofício nº. 365/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos nos 96/2013 e 

Indicações nos 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 e 106/2013. 

6) Ofício nº. 369/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1946/2013 – 

“Dispõe sobre a instituição do Programa Geração Esporte na cidade – PROGEC e contém ou-

tras providências”. 

7) Ofício nº. 346/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves, apresentando o Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 1/2013 – “Concede título de cidadania honorária ao Senhor Márcio Martins 

Sant’Ana”. 



8) Ofício nº. 380/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apresentando o Projeto de Lei 

nº. 420/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro Novo Horizonte”. 

9) Ofício nº. 393/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 421/2013 – “Altera a 

regulamentação da verba indenizatória devida aos vereadores, dos serviços vinculados ao ser-

viço do mandato, disponibilizados ou indenizados pela Administração do Poder Legislativo”. 

10) Ofício nº. 394/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 7/2013 – “Al-

tera dispositivos da Resolução nº. 3/2002, que introduz a leitura de um versículo da Bíblia Sa-

grada, no início de cada sessão ordinária da Câmara”. 

11) Indicação nº. 132/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

12) Indicação nº. 133/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

13) Indicação nº. 134/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

14) Indicação nº. 135/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

15) Indicação nº. 136/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

16) Requerimento nº. 150/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- De acordo com o art. 65 do Regimento Interno, encaminhar a intimação do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; 

- Encaminhar os Projetos de Lei n
os

 1945 e 1946/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Decreto Legislativo às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 7/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei n
os

 420 e 421/2013 às comissões competentes. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Resolução nº. 3/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 5/2009, que dispõe 

sobre a instituição de comissões administrativas permanentes da Câmara Municipal de Ca-

randaí e dá outras providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Resolução nº. 4/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 11/2010m que 

dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras, vencimentos e remu-

neração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

3) Projeto de Lei nº. 417/2013 – “Dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som insta-

lados em veículos automotores, estacionados ou em movimento, nas vias e logradouros pú-

blicos, nos horários e condições que menciona e dá outras providências. Em 1ª e 2ª discus-

são e votação. 

 



PROPOSIÇÕES 

 

1) Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o Quadro de 

detalhamento despesas para o orçamento 2014 e o Quadro de Detalhamento de despesas pa-

ra o PPA 2014/2017. Em única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 132/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de ex-

tensão de rede elétrica na Comunidade da Caieira. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 133/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de co-

locação de luminárias em Rua do Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única discussão e 

votação. 

4) Indicação nº. 134/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando 

a necessidade de limpeza e construção de bueiro em Rua do Bairro Praia. Em única discus-

são e votação. 

5) Indicação nº. 135/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Beta, apontando a 

necessidade de composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Em única dis-

cussão e votação. 

6) Indicação nº. 136/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando 

a necessidade de extensão de pavimentação em Rua do Bairro Olímpico. Em única discus-

são e votação. 

7) Requerimento nº. 150/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando inter-

venção junto ao Executivo para colocação de sinal de internet na Comunidade do Dombe. 

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”. 


