
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 11/3/2013 

 

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 5ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de março 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”: 

 

 Convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para participar do evento “ 

Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local”, no dia 13 de março, em Belo Ho-

rizonte. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 47/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1927/2013- 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte de Carandaí – COMEC e con-

tém outras providências”. 

2) Ofício nº. 66/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1928/2013 – 

“Autoriza a participação do Município de Carandaí na Associação dos Municípios da Mi-

crorregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e contém outras providências”. 

3) Ofício nº. 70/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta dos Projetos de 

Lei nos 1924/2013 e 1925/2013. 

4) Ofício nº. 71/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº 1929/2013- 

“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. 1930/2013- “Concede rea-

juste nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administra-

ção Direta e Indireta do Município de Carandaí”. 

5) Ofício nº. 1/2013, da EMATER – Escritório local de Carandaí,  solicitando agendamento 

para apresentação do Relatório Anual de Atividades do ano de 2012, neste Plenário. 

6) Representação nº. 8/2013, do vereador Osmar, a ser encaminhada ao Deputado Estadual 

Diniz Pinheiro, solicitando ajuda para asfaltamento de estrada que se inicia em Hermilo Al-



ves até a Comunidade da Ressaca. 

7) Representação nº. 9/2013, da Aparecida Baeta, a ser encaminhada à MRS Logística, solici-

tando a retirada de trilhos em Rua da Comunidade do Campestre. 

8) Requerimento nº. 43/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo os contratos celebrados para fins de transporte 

escolar, com a devida justificativa, bem como a relação dos motoristas, com a devida com-

provação de curso e relação das linhas, com quilometragem. 

9) Requerimento nº. 45/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo relatório diário de todos os usuários que usufru-

em do transporte para tratamento fora do domicílio, no período de 2/1/2013 a 28/2/2013. 

10) Requerimento nº. 53/2013, dos vereadores Geraldo e Pedro Marconi, solicitando o acio-

namento das Comissões de Direitos Humanos e Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, com 

vistas a apurar a situação dos atendimentos do Pronto Socorro e Hospital Municipal 

Sant’Ana. 

11) Requerimento nº. 54/2013, do vereador Osmar, solicitando ao Executivo a informação de 

quem autorizou  a pintura de propagandas comerciais ao lado do Terminal Rodoviário, a 

forma de pagamento e o destino do valor pago pelos anunciantes. 

12) Requerimento nº. 55/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando formação de Comissão Especial, para averiguar a situação da 

Autarquia Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí. 

13) Requerimento nº. 56/2013, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando o acionamento da 

Comissão de Serviços e Obras Municipais, com a intenção de averiguar o tráfego intenso de 

caminhões da Rua Juiz Osvaldo Abrita, Bairro Cruzeiro,  situação do mal posicionamento 

dos quebra-molas e ausência de placa indicativa. 

14) Requerimento nº. 57/2013, do vereador Murilo, solicitando ao Executivo  a informação da 

não instalação do Jardim de Infância na sede própria, em Pedra do Sino  e os valores pagos à 

Construtora que edificou a obra. 

15) Requerimento nº. 58/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo cópia do processo licitatório e contrato com as 

oficinas mecânicas. 

16) Indicação nº. 39/2013, do vereador Aécio, apontando a necessidade de instalação de semá-

foro na Avenida Afrânio de Melo Franco, esquina com a Rua Cândido Saraiva Nogueira e 

na Praça Ricardo Ambrogi, esquina com a Rua Professor Camargo. 

17) Indicação nº. 40/2013, do vereador Aécio, apontando a necessidade de recolhimento de 

cães nas ruas da cidade. 

18) Indicação nº. 41/2013, do vereador Osmar, apontando a necessidade de extensão de rede 

esgoto  e colocação de luminária na Rua José Vingo da Silva, Comunidade do Campestre. 

19) Indicação nº. 42/2013, do vereador Osmar, apontando a necessidade de asfaltamento na 

Rua Domingos Martins, Bairro Santana. 



20) Indicação nº. 44/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de coloca-

ção de manilhas na Rua Frederico Ozanam, na Comunidade do Campestre, para escoamento 

das águas pluviais. 

21) Indicação nº. 45/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando nomes para homenage-

ar cidadãs com o “Diploma Mulher Cidadã”. 

22) Indicação nº. 46/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de calçamento 

ou asfaltamento da Rua Marcos José Biazutti, Bairro Santa Luzia. 

23) Indicação nº. 47/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção 

de Salão Comunitário na Comunidade do Dombe. 

24) Indicação nº. 48/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção 

de banheiros, cobertura e iluminação da Quadra Desportiva do Dombe. 

25) Indicação nº. 49/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção 

de Praça na Comunidade do Dombe. 

26) Indicação nº. 50/2013, dos vereadores Murilo e Naamã, apontando a necessidade de limpe-

za nas Ruas Odilon Carvalho Lage e Rua São Sebastião, Bairro Ponte Chave. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1927/2013- “Dispõe sobre a criação do Conselho Muni-

cipal de Esporte de Carandaí – COMEC e contém outras providências” às Comissões com-

petentes. 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1928/2013 – “Autoriza a participação do Município de 

Carandaí na Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e 

contém outras providências às Comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Representação nº. 8/2013, do vereador Osmar, em única discussão e votação. 

2) Representação nº. 9/2013, da Aparecida Baeta, em única discussão e votação. 

4) Requerimento nº. 43/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi e Welington, em única discussão e votação. 

5) Requerimento nº. 45/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi e Welington, em única discussão e votação. 



6) Requerimento nº. 53/2013, dos vereadores Geraldo e Pedro Marconi, em única discus-

são e votação. 

7) Requerimento nº. 54/2013, do vereador Osmar, em única discussão e votação. 

8) Requerimento nº. 55/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi e Welington, em única discussão e votação. 

9) Requerimento nº. 56/2013, da vereadora Aparecida Baeta, em única discussão e vota-

ção. 

10) Requerimento nº. 57/2013, do vereador Murilo, em única discussão e votação. 

11) Requerimento nº. 58/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi e Welington, em única discussão e votação. 

12) Indicação nº. 39/2013, do vereador Aécio, em única discussão e votação. 

13) Indicação nº. 40/2013, do vereador Aécio, em única discussão e votação. 

14) Indicação nº. 41/2013, do vereador Osmar, em única discussão e votação. 

15) Indicação nº. 42/2013, do vereador Osmar, em única discussão e votação. 

16) Indicação nº. 44/2013, da vereadora Aparecida Baeta, em única discussão e votação. 

17) Indicação nº. 45/2013, da vereadora Aparecida Baeta, em única discussão e votação. 

18) Indicação nº. 46/2013, do vereador Pedro Marconi, em única discussão e votação. 

19) Indicação nº. 47/2013, do vereador Pedro Marconi, em única discussão e votação. 

20) Indicação nº. 48/2013, do vereador Pedro Marconi, em única discussão e votação. 

21) Indicação nº. 49/2013, do vereador Pedro Marconi, em única discussão e votação. 

22) Indicação nº. 50/2013, dos vereadores Murilo e Naamã, em única discussão e votação. 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 1926/2013 – “Dispõe sobre a concessão de subvenção”. Em 1ª e 2ª 

discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 407/2013 – “Concede revisão geral anual nos vencimentos dos ser-

vidores públicos  ativos da Câmara Municipal, nos termos do Art. 37, X, da Constitui-

ção Federal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

3) Projeto de Lei nº. 408/2013 – “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públi-

cos ativos da Câmara Municipal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

4) Projeto de Lei nº. 409/2013 – “Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes 

políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), nos termos do Art. 37, X, da Constitui-

ção Federal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 



 

5) Projeto de Lei nº. 1929/2013 – “Concede revisão geral anual nos vencimentos dos ser-

vidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do 

Município de Carandaí, nos termos do Art. 37, inciso X, da Constituição Federal”. Em 

1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

6) Projeto de Lei nº. 1930/2013 – “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores pú-

blicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município 

de Carandaí”.  Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. 

 

 

Inscrita na Palavra Livre, a vereadora Aparecida Baeta. 

Assunto: Dia Internacional da Mulher. 

Inscrita na Palavra Livre, a vereadora Lucimar. 

Assunto: Dia Internacional da Mulher. 

 

 

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”. 


