
26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 2/9/2013 

 

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 a execução do 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 25ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de agosto 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 Educação, liberando recursos financeiros, destinados à execu-

ção de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 

50.945,61 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos); 
 Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí, para participar da I Festa Cultural, a acontecer no 

dia 8 de setembro de 2013, no Parque de Exposições de Carandaí. 
 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 158/2013, da Escola Estadual Deputado Patrús de Souza, em agradecimento à Moção 

nº. 12/2013, apresentada pelo vereador Cor Jesus. 

2) Ofício nº. 409/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1950/2013 – “Au-

toriza o Executivo a implantar no Município o Programa Porteira Adentro e contém outras provi-

dências”. 

3) Ofício nº. 410/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1951/2013 – “Ins-

titui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e contém outras providências”. 

4) Ofício nº. 411/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1952/2013 – 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014-2017”. 

5) Ofício nº. 412/2013, d Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 1953/2013 – “Orça a 

receita e fixa a despesa do Município de Carandaí/MG, para o exercício  de 2014 e dá providên-

cias”. 

6) Ofício nº. 433/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 423/2013 – “Concede 

gratificação aos servidores da Câmara pelo exercício de função de membros da Comissão Perma-

nente de Imprensa e Comunicação e dá outras providências”. 

7) Ofício nº. 434/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 10/2013 – “Alte-

ras dispositivos da Resolução nº. 11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de 



cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. 

8) Ofício nº. 438/2013, da vereadora Aparecida, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, informando horário e dia da reunião ordinária da Comissão. 

9) Ofício nº. 439/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando emendas ao Projeto de Lei nº. 

1947/2013 – “Dispõe sobre a Instituição do Programa Geração Esporte na Cidade – PROGEC e 

contém outras providências”. 

10) Ofício nº. 440/2013, do vereador Aécio Flávio, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 

2/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 46/2004, que institui o Código de Posturas 

do Município de Carandaí”. 

11) Ofício nº. 441/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução nº. 

13/2013. 

12) Indicação nº. 137/2013, da vereadora Aparecida Baeta.. 

13) Indicação nº. 138/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

14) Indicação nº. 146/2013, do vereador Cor Jesus. 

15) Indicação nº. 147/2013, do vereador Cor Jesus. 

16) Requerimento nº. 166/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, soli-

citando informações ao Executivo Municipal, com vistas à emissão de parecer ao Projeto de Lei nº. 

1945/2013. 

17) Moção nº. 13/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

18) Representação nº. 20/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

19) Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela ONG 

“Amor Animal”. 

20) Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pelo verea-

dor Cor Jesus. 

21) Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 11/2013. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1950/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1951/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1952/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1953/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 423/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de resolução nº. 10/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar as Emendas nº. 2 e 3 ao Projeto de Lei nº. 1947/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013 às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Resolução nº. 13/2013 às comissões competentes. 

- Conforme dispõe o Art. 90 do Regimento Interno, informar que o Requerimento nº. 166/2013, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas será encaminhado ao Prefeito que, deverá 

prestar as informações no prazo máximo de 30 dias, conforme §1º do art. citado. 

 



2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 1940/2013 – “Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias 

públicas do Município de Carandaí e contém outras providências”. Em 3ª  discussão e vota-

ção. 

 

2) Projeto de Resolução nº. 7/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 3, de 20 de novembro 

de 2002, que introduz a leitura de um Versículo da Bíblia Sagrada no início de cada sessão or-

dinária da Câmara”. Em 1ª e 2ª  discussão e votação. 

 

 

3) Projeto de Lei nº. 422/2013 – “Declara a Associação Comunitária e do Produtor Rural da 

Ressaca, entidade de utilidade pública”. Em 1ª e 2ª  discussão e votação. 

 

4) Projeto de Resolução nº. 9/2013 – “Dá denominação às salas do Paço Municipal João Luiz 

Alves de Souza”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 137/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de coloca-

ção  de placa indicativa no acesso às comunidades do Campestre, Chuí e Moreiras. Em única 

discussão e votação. 

2) Indicação nº. 138/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de melhoria 

de rede de esgoto no Bairro Praia. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 146/2013, do vereador Cor Jesus, apontando a necessidade de recapeamento de 

asfalto e construção de quebra-molas, no Bairro JK. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 147/2013, do vereador Cor Jesus, apontando a necessidade de recapeamento de 

asfalto em Rua do Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única discussão e votação. 

5) Moção nº. 13/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Senhor Mauro 

Francisco de Melo, Delegado de Polícia Civil. Em única discussão e votação. 

6) Representação nº. 20/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Senhor 

Itamar Cláudio Neto, Delegado  de Polícia Civil. Em única discussão e votação. 

7) Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela 

ONG “Amor Animal”, concernente às condições de funcionamento do Canil Municipal. Em 

única discussão e votação. 

8) Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pelo ve-

reador Cor Jesus, concernente à manutenção e funcionamento  do Parque Municipal “José Gon-

çalves Costa”. Em única discussão e votação. 

9) Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 11/2013, sobre a situação do Fundo 

Previdenciário Municipal de Carandaí. 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”. 


