
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 6/5/2013 

 

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, con-

forme 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 lei-

tura da ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de abril 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”: 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 191/2013, do gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 41/2013, desta 

Casa Legislativa. 

2) Ofício nº. 192/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 14/2013, desta 

Casa Legislativa. 

3) Ofício nº. 195/2013,  do Gabinete do Prefeito, e resposta ao Requerimento nº. 58/2013, desta 

Casa Legislativa. 

4) Indicação nº. 102/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. 

5) Requerimento nº. 91/2013, dos vereadores Geraldo Francisco dos Santos e Lucimar Lima Ne-

ves. 

6) Representação nº. 16/2013, do vereador  Cor Jesus Moreno. 

7) Relatório da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sus-

tentável, sobre o requerimento nº. 60/2013, do vereador Cor Jesus. 

8) Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 19/2013. 

9) Ofício nº. 222/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei nº. 414/2013 

– “Dá denominação a logradouro no Bairro JK”. 

10) Ofício nº. 223/2013, do vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Lei nº. 415/2013 – “Dis-

põe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do Município de Carandaí e dá 

outras providências”. 

11)  Correspondência da Coordenadoria de Apoio à 2ª Câmara, do TCE/MG, encaminhando o 

parecer prévio, emitido sobre as contas de 2005 do Executivo Municipal. 

 



DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 414/2013, às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 415/2013, às comissões competentes. 

- De acordo com o Art. 65 do Regimento Interno, encaminhar o parecer prévio do Tribunal de 

Contas do Estado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e notificar o presta-

dor das contas de 2005. 

- Informar aos demais vereadores que queiram obter cópia do parecer supramencionado, estes 

deverão solicitar na Secretaria da Câmara Municipal. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 402/2012 – “Estabelece critérios para o funcionamento dos estabeleci-

mentos que proporcionem o acesso à internet e a diversões eletrônicas no Município de Ca-

randaí, e dá outras providências”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 1932/2013 – “Autoriza o Município, através do Executivo a celebrar 

convênio com o Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil e contém outras providên-

cias”. Em 1ª e 2ª discussão e votação. 

 

3) Projeto de Lei nº. 1934/2013 – “ Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à 

Associação do Bairro Herculano Pena e dá outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e 

votação. 

 

4) Projeto de Lei nº. 1935/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos ao 

Clube do Cavalo de Carandaí e contém outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e vo-

tação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 102/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apontando a necessidade 

de extensão de rede elétrica e iluminação, no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão 

e votação. 

2) Requerimento nº. 91/2013, dos vereadores Geraldo e Lucimar, solicitando ao Executivo 

Municipal cópia do contrato, empenho e notas fiscais emitidas pela empresa que promoveu 

o 11º Agrishow 2013. Em única discussão e votação. 

3) Representação nº. 16/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, solicitando a intervenção da 

Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, para nomeação de defensor público pa-

ra a Comarca de Carandaí, em razão do falecimento do, então, defensor Flávio Luiz Pinto de 

Vasconcellos. Em única discussão e votação. 

4) Relatório da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Sustentável, sobre o requerimento nº. 60/2013, do vereador Cor Jesus, com a finalidade de 

esclarecimentos sobre a raiva animal.  Em única discussão e votação 

5) Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 19/2013, com a finalidade de 

averiguar contratações de professores com denúncia de nepotismo. 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 reuni-

ão”. 


