
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 25/2/2013 

 

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 3ª Reunião Ordinária, realizada em 18 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 Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, no va-

lor de R$ 87.910,00 (oitenta e sete mil, novecentos e  dez reais); 

 

 Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financei-

ros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação no valor de R$ 49.520,19 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais, e dezenove centavos). 

 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 
 

 

1) Ofício nº. 44/ 2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1924/2013 

Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e 

pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Carandaí, nos termos 

do art. 37, inciso x, da Constituição Federal e Projeto de Lei nº. 1925/2013- Concede 

Reajustes nos Vencimentos dos Servidores Públicos Ativos, Inativos e Pensionistas da 

Administração Direta e Indireta do Município De Carandaí. 

2) Ofício nº45/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1926/2013- 

Dispõe sobre a Concessão de Subvenção. 

3) Ofício nº46/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando prorrogação de prazo para en-

caminhar documentos referentes à Prestação de Contas. 

4) Ofício nº74/2013, da Mesa Diretora, encaminhando Projeto de Lei nº. 407/2013- Con-

cede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara 



Municipal, nos termos do art. 37,inciso X, do Constituição Federal, Projeto de Lei nº. 

408/2013 - Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos 

da Câmara Municipal e Projeto de Lei nº. 409/2013 – Concede revisão geral anual nos 

subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), do Município de 

Carandai, nos termos do art. 37,inciso X, do Constituição Federal. 

5) Ofício do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia do Edi-

tal de Correição/2013. 

6) Ofício nº44/2013, da Supervisora do Departamento Municipal de Educação, cópia 

do Termo  de Adesão ao PIP. 

7) Indicação nº. 24/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de reforma  

da Quadra Desportiva no bairro Ponte Chave. 

8) Indicação nº. 25/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de 

calçamento, rede de esgoto e iluminação na Rua Projetada, próximo  à residência nº. 

671, localizada na Avenida Francisco do Carmo, Bairro Ponte Chave. 

9) Indicação nº. 26/2013,  da Vereadora Lucimar, sugerindo limpeza  nas ruas do Bairro 

Ponte Chave. 

10) Indicação nº. 27/2013, da vereadora Lucimar, apontando calçamento, rede  de esgoto 

e abertura da Travessa Álvaro Gomes de Oliveira, próxima à residência nº. 78, Bairro 

Ponte Chave. 

11) Indicação nº. 28/2013, do Vereador Osmar, solicitando retirada das pinturas de propa-

gandas de comércio em frente ao Terminal Rodoviário.  

12) Indicação nº. 29/2013, do Vereador Cor Jesus, reitera solicitação contida na Indicação 

nº. 56/2011, sobre cessão de espaço para realização de feiras por ambulantes no início 

do estacionamento da antiga Estação Ferroviária. 

13) Indicação nº. 30/2013, do Vereador Osmar, Edificação de quadra desportiva, constru-

ção de posto de saúde e conservação da estrada que dá acesso à comunidade do local 

conhecido como Caieira Velha, em Herculano Pena. 

14) Requerimento nº. 23/2013, do vereador Osmar, solicitando ao Executivo a intercessão  

junto à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a remoção  e recolocação de 

2 postes, situados em lugares inapropriados, localizados na Rua Frederico Ozanan. 

15) Requerimento nº. 24/2013, do vereador Osmar, solicitando ao Executivo a intercessão  

junto à MRS, para que esta autorize a abertura da Rua Germano José, na Comunidade 

do Campestre. 

16) Requerimento nº. 25/2013, do Vereador Murilo, solicitando informações ao Executivo. 

17) Representação nº. 4/2013, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao Desembarga-

dor Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

18) Representação nº.  5/2013, do Vereador Osmar, a ser encaminhada ao Ilmo. Deputa-

do Estadual Diniz Pinheiro. 



19)  Representação nº.  6/2013, do Vereador Osmar, a ser encaminhada ao Senhor Le-

vindo José Fernandes de Paula, Encarregado de Sistemas da Copasa. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar os Projetos de Lei 1924 e 1925/2013, às CLJR e CFOTC 

- Encaminhar os Projetos de Lei 407, 408 e 409/2013 às CLJR e CFOTC 
 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Ofício nº46/2013, do Gabinete do Prefeito. Em única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 7/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 24/2013, da vereadora Lucimar. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 25/2013, da vereadora Lucimar. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 26/2013,  da Vereadora Lucimar. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 27/2013, da vereadora Lucimar. Em única discussão e votação. 

7) Indicação nº. 28/2013, do Vereador Osmar. Em única discussão e votação. 

8) Indicação nº. 29/2013, do Vereador Cor Jesus. Em única discussão e votação. 

9) Indicação nº. 30/2013, do Vereador Osmar. Em única discussão e votação. 

10) Requerimento nº. 23/2013, do vereador Osmar,. Em única discussão e votação. 

11) Requerimento nº. 24/2013, do vereador Osmar. Em única discussão e votação. 

12) Requerimento nº. 25/2013, do Vereador Murilo. Em única discussão e votação. 

13) Representação nº. 4/2013, do Vereador Cor Jesus. Em única discussão e votação. 

14) Representação nº.  5/2013, do Vereador Osmar. Em única discussão e votação. 

15) Representação nº.  6/2013, do Vereador Osmar. Em única discussão e votação 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 406/2013 - “Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº. 1939/2010, que ins-

titui gratificação a servidores da Câmara pelo exercício de função de membro da Co-



missão Permanente de Licitação e Contratos Administrativos”. Em 3ª discussão e vota-

ção. 

2) Projeto de Resolução nº. 1/2013 – “Altera o Art. 36 da Resolução nº. 11/2010, que dis-

põe sobre a estrutura administrativa e o Plano de cargos, carreira, vencimentos e re-

muneração dos servidores da Câmara Municipal”. Em 3ª discussão e votação. 

 

 

 Inscrita na Palavra Livre: Vereadora Lucimar Lima Neves 

Assunto: Críticas ao Parlamento 

 

 

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”. 


