
39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 2/12/2013 

 

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 38ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro 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 informando a liberação de recursos financeiros ao 

para a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor 
total de R$ 52.919,81 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e um centa-
vos); 

 Convite da Irmandade do Santíssimo, do Bairro Ponte Chave, para participar de palestra, a 
acontecer no dia 7 de dezembro de 2013, às 18 horas, na Quadra de Esportes do Bairro Ponte 
Chave. 
 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 
 

1. Ofício nº. 579/2013/DPG-DPMG, da Defensoria Pública de Minas Gerais, em resposta ao ofício 
631/2013, desta Casa Legislativa.  
 

2. Ofício nº. 437/2013, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em 
resposta à representação nº. 31/2013, desta Casa Legislativa. 
 

3. Ofício nº. 507/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Veto parcial ao Projeto de Lei nº. 
1950/2013 – “Autoriza o Executivo a implantar no Município o Programa Porteira Adentro e con-
tém outras providências”. 

 
4. Ofício nº. 506/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1960/2013 – “Ra-

tifica o protocolo de intenções subscrito por municípios da região do alto das vertentes para cons-
tituição do consórcio intermunicipal de saúde alto das vertentes e contém outras providências”. 

 

5. Carta nº. 945/GCA-MRS/2013, em resposta ao ofício 581/2013, desta Casa Legislativa. 
 

6. Ofício nº. 249/2013, da policia Militar de Minas Gerais, convidando para entrega de duas viatu-
ras dia 3 de dezembro de 2013, às 10h, em frente a Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 

7. Indicação nº. 196/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

 

8. Indicação nº 197/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 



 

9. Indicação nº. 198/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

 

10. Indicação nº. 199/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves. 

 

11. Indicação nº. 201/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

 

12. Indicação nº. 200/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

 

13. Requerimento nº. 198/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves. 

 

14. Requerimento nº. 199/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

 

15. Requerimento nº. 202/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. 

 

16. Representação nº. 35/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

 

17. Moção nº. 21/2013, do vereador Jader José de Paiva. 

 

18. Moção nº. 22/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. 

 

19. Ofício nº. 681/2013, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando a retirada de pauta dos Projetos 
n

os
 412/2013 – “Institui no Município de Carandaí/MG a Semana Municipal de Prevenção de Do-

enças Renais e dá outras providências” e 418/2013 – “Dispõe sobre a quantidade de açúcar na 
merenda escolar”. 
 

 
DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Veto ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 à (s) Comissão (ões) (Observar os artigos 44 e 
168 do Regimento e art. 57 da LOM, que cita o processo para apreciação). 
- Encaminhar o Projeto nº. 1960/2013 à(s) comissão (ões) competente(s). 
 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 
ORDEM DO DIA: 

 
PROJETOS: 

 

 

1. Projeto de Resolução nº. 22/2013 – “Cria o Sítio na Internet da Câmara Municipal de Carandaí, 
o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), a Ouvidoria e regula o tratamento devido às denunci-
as e pedidos de informações recebidas pelo Poder Legislativo Municipal”. Em  terceira discussão 
e votação. 

 

2. Projeto de Resolução nº. 23/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 
2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. Em terceira dis-
cussão e votação. 

 
3. Projeto de Decreto Legislativo nº. 3/2013 – Regulamenta a Comenda Barão de Santa Cecília. Em 

terceira discussão e votação. 



 

4. Projeto de Lei nº. 1956/2013 – “Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais no âmbito da 
Política de Assistência Social do Município de Carandaí e contém outras providências”. Em ter-
ceira discussão e votação. 

 

5. Emenda Modificativa nº. 3 ao Projeto de Lei nº. 1953/2013 – “Orça a receita e fixa a despesa do 
Município de Carandaí/MG, para o exercício de 2014 e dá providências”. Em 1ª e 2ª discussão e 
votação. 

 

6. Projeto de Lei nº. 1953/2013 - “Orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí/MG, 
para o exercício de 2014 e dá providências”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 
 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Indicação nº. 196/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de patrolamen-
to e encascalhamento de via pública. Em única discussão e votação. 
 

2. Indicação nº 197/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de canalização 
de córrego, localizado no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação. 

 

3. Indicação nº. 198/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apontando a necessidade de 
reparo nas traves do campo de futebol, localizado no Distrito de Pedra do Sino. Em única discus-
são e votação. 

 

4. Indicação nº. 199/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves, sugerindo melhorias no calçamen-
to, construção de bueiros e limpeza dês ruas da Cohab1 e Cohab2. Em única discussão e votação. 

 

5. Indicação nº. 200/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade de en-
cascalhamento na estrada que dá acesso à comunidade da grota do “Sapé”, na Matinada. Em única 
discussão e votação. 

 

6. Indicação nº. 201/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apontando a necessidade de 
edificação de ponte no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº. 198/2013, da vereadora Lucimar, solicitando ao Executivo o acionamento de 
Conselho e Departamento Municipal, para averiguar situação de residências de Conjunto Habita-
cional, do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº. 199/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando ao Executivo 
informações sobre abertura de Avenida que ligará o Bairro Ponte Chave ao Centro e de Rua, locali-
zada na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº. 202/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno, solicitando acionamento da Co-
missão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Em única discussão e votação. 

 

10. Representação nº. 35/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à CEMIG, solici-
tando extensão de rede elétrica em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e votação. 

 

11. Moção nº. 21/2013, do vereador Jader José de Paiva, a ser encaminhada aos alunos do Grupo de 
Teatro “TANCOSSEM”, da Escola Estadual do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação. 

 



12. Moção nº. 22/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada ao Investigador de Poli-
cia Civil, Senhor Edson Oliveira Costa. 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”. 


