
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 14/2/2013 

 

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 pa-

ra a leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de fevereiro 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 Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, 

destinados a pagamento de PAB FIXO COMP 01/2013, no valor de R$ 45.083,83 (qua-

renta e cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e três centavos); 

 Convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para posse da Presidente, 

do Vice- Presidente e dos Conselheiros eleitos, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 

2013, às 17h, no Auditório Vivaldi Moreira deste Tribunal, na Av. Raja Gabaglia, 1305. 

 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº40/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando prorrogação de prazo para encami-

nhar documentos solicitados por esta Casa. 

2) Ofício nº49/2013, da Contadora da Câmara Municipal de Carandaí, encaminhando 

Prestação de Contas Anual – Exercício 2012 (despesas realizadas). 

3) Ofício nº. 43/2013, dos Vereadores do  Bloco da Oposição, apresentando nome do líder e 

vice-líder do Bloco da Oposição. 

4) Ofício nº. 44/2013, dos Vereadores do  Bloco da Situação, apresentando nome do líder e 

vice-líder do Bloco da Situação. 

5) Ofício nº. 45/2013, do Líder do  Bloco da Situação, indicando nomes para Comissões 

Permanentes. 

6) Ofício nº. 46/2013, do Líder do  Bloco da Oposição, indicando nomes para Comissões 

Permanentes.  



7) Requerimento nº. 16/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao  E-

xecutivo. 

8) Requerimento nº. 18/2013, do Vereador Murilo, solicitando acionamento de Comissão. 

9) Indicação nº. 1/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de ponte, quadra desportiva 

e calçamento na Comunidade dos Moreiras. 

10) Indicação nº. 2/2013, do Vereador Osmar, sugerindo construção de Posto de Saúde e asfal-

tamento em Ruas do Bairro Crespo. 

11) Indicação nº. 3/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra desportiva na 

Comunidade da Matinada. 

12) Indicação nº. 4/2013, do Vereador Osmar, sugerindo construção de Posto de Saúde e re-

composição do calçamento da Rua, próxima à Igreja Católica, por toda a extensão, no Bair-

ro Cohab. 

13) Indicação nº. 6/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra desportiva, cal-

çamento e asfaltamento em Ruas na Comunidade do Campestre. 

14) Indicação nº. 7/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede 

dia de folga aos servidores no dia em que é comemorando o seu aniversário. 

15) Indicação nº. 8/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede 

prorrogação da Licença-Maternidade. 

16) Indicação nº. 13/2013, do Vereador  Osmar, sugerindo desobstrução do rio localizado no 

Distrito de Pedra do Sino. 

17) Indicação nº. 14/2013, do Vereador Osmar, sugerindo tratamento de esgoto e edificação de 

quadra desportiva no Bairro Santa Cecília. 

18)  Indicação nº. 15/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e encasca-

lhamento das estradas do Chuí, Campestre e Moreiras. 

19) Indicação nº. 16/2013, do Vereador Murilo, sugerindo recomposição de calçamento em 

Rua do Distrito de Pedra do Sino. 

20) Indicação nº. 17/2013, do Vereador Naamã, sugerindo necessidade de limpeza, patrolamen-

to, encascalhamento e bueiros na Estrada que se inicia no Distrito de Pedra do Sino à Co-

munidade do Palmeiras. 

21) Indicação nº. 18/2013, do Vereador Naamã, sugerindo conservação da cabeceira do mata-

burro, localizado na Estrada da Comunidade do Palmeiras. 

22) Indicação nº. 19/2013, do Vereador Naamã, sugerindo reforma de ponte com edificação de 

mata-burro na Comunidade do Palmeiras. 

23) Indicação nº. 20/2013, do Vereador Murilo, sugerindo limpeza de Ruas no Distrito de Pe-

dra do Sino e em volta do Campo de Futebol. 

 



DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

1) Requerimento nº. 16/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao  E-

xecutivo. Em única discussão e votação. 

2) Requerimento nº. 18/2013, do Vereador Murilo, solicitando acionamento de Comissão. Em 

única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 1/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de ponte, quadra desportiva 

e calçamento na Comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 2/2013, do Vereador Osmar, sugerindo construção de Posto de Saúde e asfal-

tamento em Ruas do Bairro Crespo. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 3/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra desportiva na 

Comunidade da Matinada. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 4/2013, do Vereador Osmar, sugerindo construção de Posto de Saúde e re-

composição do calçamento da Rua, próxima à Igreja Católica, por toda a extensão, no Bairro 

Cohab. Em única discussão e votação. 

7) Indicação nº. 6/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra desportiva, cal-

çamento e asfaltamento em Ruas na Comunidade do Campestre. Em única discussão e vota-

ção. 

8) Indicação nº. 7/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede 

dia de folga aos servidores no dia em que é comemorando o seu aniversário. Em única discus-

são e votação. 

9) Indicação nº. 8/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede 

prorrogação da Licença-Maternidade. Em única discussão e votação. 

10) Indicação nº. 13/2013, do Vereador  Osmar, sugerindo desobstrução do rio localizado no 

Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação. 

11) Indicação nº. 14/2013, do Vereador Osmar, sugerindo tratamento de esgoto e edificação de 

quadra desportiva no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação. 

12) Indicação nº. 15/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e encasca-

lhamento das estradas do Chuí, Campestre e Moreiras. Em única discussão e votação. 

13) Indicação nº. 16/2013, do Vereador Murilo, sugerindo recomposição de calçamento em 

Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação. 

14) Indicação nº. 17/2013, do Vereador Naamã, sugerindo necessidade de limpeza, patrola-

mento, encascalhamento e bueiros na Estrada que se inicia no Distrito de Pedra do Sino à Co-

munidade do Palmeiras. Em única discussão e votação. 



15) Indicação nº. 18/2013, do Vereador Naamã, sugerindo conservação da cabeceira do mata-

burro, localizado na Estrada da Comunidade do Palmeiras. Em única discussão e votação. 

16) Indicação nº. 19/2013, do Vereador Naamã, sugerindo reforma de ponte com edificação de 

mata-burro na Comunidade do Palmeiras.  Em única discussão e votação. 

17) Indicação nº. 20/2013, do Vereador Murilo, sugerindo limpeza de Ruas no Distrito de Pe-

dra do Sino e em volta do Campo de Futebol. 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 reu-

nião”. 


