
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 20/5/2013 

 

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, 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 15ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de maio 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, des-

tinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no va-

lor total de R$34.605,38 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos). 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 269/2013, da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, apresentando relatório de inspeção 

técnica no Município de Carandaí/MG, com vistas a avaliar possíveis conflitos causados pela ferro-

via no município. 

2) Ofício nº. 249/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apresentando o Projeto de Lei nº. 

416/2013 – “Dá denominação a Quadra Poliesportiva”. 

3) Requerimento nº. 97/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

4) Requerimento nº. 98/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

5) Requerimento nº. 101/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e 

Welington. 

6) Indicação nº. 105/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

7) Indicação nº. 107/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

8) Indicação nº. 108/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

9) Indicação nº. 109/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

10) Indicação nº. 110/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

11) Indicação nº. 111/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

12)  Moção nº. 7/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 416/2013, às comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 



ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei Complementar nº. 133/2013 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 

58/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores da educação e do magistério do Município 

de Carandaí, Estado de Minas Gerais”. Em 3ª discussão e votação. 

 

2) Projeto de Lei nº. 414/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro JK”. Em 1ª e 2ª dis-

cussão e votação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Requerimento nº. 97/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo informações sobre a paralisação de emissão de carteiras de trabalho. Em única dis-

cussão e votação. 

2) Requerimento nº. 98/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando ao Executivo a 

intervenção junto à empresa de telefonia OI, para instalação de telefonia fixa nas Comunidades 

do Chuí, Moreiras e Matinada. Em única discussão e votação. 

3) Requerimento nº. 101/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e 

Welington, solicitando ao Executivo documentos atinentes ao transporte escolar. Em única dis-

cussão e votação. 

4) Indicação nº. 105/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a neces-

sidade de limpeza no córrego que no Bairro COHAB e construção de guarda-corpo no citado 

córrego. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 107/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade de 

pintura de faixas de pedestre, nas ruas da cidade. Em única discussão e votação.  

6) Indicação nº. 108/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de extensão 

de rede de esgoto e construção de bueiros, em trecho da Rua Paulo Batista Gravina, Bairro Nos-

sa Senhora do Rosário. Em única discussão e votação. 

7) Indicação nº. 109/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de poda e reti-

rada de ervas daninhas em árvores localizadas em frente ao Hospital Municipal Sant’Ana. Em 

única discussão e votação. 

8) Indicação nº. 110/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de abertura 

em trechos da Avenida Minas Gerais. Em única discussão e votação. 

9) Indicação nº. 111/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de pavimen-

tação em via pública. Em única discussão e votação. 

10) Moção nº. 7/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, em homenagem a todos 

os profissionais da enfermagem, pelo passamento de comemoração, ocorrido no dia 12 de maio, 

do Dia do Enfermeiro. 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”. 


