
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 4/2/2013 

 

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 03/02. 

 “Passo a palavra ao Secretário para a chamada inicial”. 

 “Havendo número regimental, declaro aberta a Reunião e 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 programas da saúde, no valor total de R$ 199.253,30 (cento 

e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos); 

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

ros, destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, no valor de R$ 48.343,11 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e três re-

ais e onze centavos); 

 Comunicado da Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos do Orça-

mento da União, pago ao Município, nos meses de janeiro a novembro de 2012, no mon-

tante de R$ 2.364.245,44 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício do Conselho Municipal Antidrogas, solicitando a indicação de 2 (dois) membros, 

deste Poder, para compor o Conselho, em substituição aos já indicados. 

2) Ofício nº. 16/2013, do Executivo Municipal, solicitando a indicação de 2 (dois) membros, 

deste Poder, para compor o Conselho Municipal de Defesa Civil de Carandaí. 

3) Ofício nº. 37/2013, do executivo Municipal, reiterando o ofício nº. 16/2013, onde solicita a 

indicação de 2 (dois) membros, deste Poder, para compor o Conselho Municipal de Defesa 

Civil de Carandaí. 

4) Ofício nº. 20/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 406/2013 – “Alte-

ra o art. 1º da Lei Municipal nº. 1939/2010, que institui gratificação a servidores da Câma-

ra pelo exercício de função de membro da Comissão Permanente de Licitação e Contratos 

Administrativos” e o Projeto de Resolução nº. 1/2013 – “ Altera o art. 36 da Resolução nº. 

11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, venci-

mentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí”.0 



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

e Welington, solicitando que seja indagado ao Executivo se existe servidor que esteja vincu-

lado à Administração sem ratificação de ato administrativo (serviço voluntário). 

6) Requerimento nº. 9/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi 

e Welington, solicitando ao Executivo cópia de todos os atos celebrados pela administração 

(contratos, portarias, licitações e editais), no período de 2/1/2013 a 31/1/2013. 

7) Requerimento nº.  10/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo os valores gastos com combustível, cópia dos 

cupons de abastecimento, contendo as datas, devidamente assinado pelo responsável legal, 

no período de 2/1/2013 a 31/1/2013; cópia do edital de leilão, realizado em 2011, dos veícu-

los da Prefeitura; se houve renovação do contrato com a empresa REPELUB, caso positivo, 

por qual motivo. 

8) Requerimento nº. 11/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo a relação da quantidade de pneus existentes no 

estoque do almoxarifado. 

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

coni e Welington, solicitando ao Executivo o extrato do montante financeiro recebido pela 

Prefeitura no mês de janeiro, bem como as despesas efetuadas com o mesmo. 

10) Requerimento nº. 13/2012, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo a previsão de atendimento às pessoas carentes, 

já beneficiadas pelo Município com remédios específicos, distribuídos pela Assistência So-

cial. 

11) Requerimento nº. 14/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Mar-

coni e Welington, solicitando ao Executivo o saldo atual da Autarquia Fundo Previdenciário 

Municipal. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Indicar 2 membros para compor o Conselho de Defesa Civil ( Titular, servidor Luciano  e Su-

plente, servidor José Geraldo. 

 

- Indicar 2 (dois) membros para compor o COMAD (Conselho Municipal Antidrogas). 

 

- Solicitar aos parlamentares que indiquem os líderes e vice-líderes de cada bloco parlamentar, 

para que esse indique os membros que comporão as comissões permanentes, obedecendo  a 

proporcionalidade entre os partidos, no prazo de 15 dias (Art. 31, § 1º e Art. 72 do Regimento 

Interno). 

VEREADORES E  PARTIDOS 

PRB: Aécio, Geraldo Francisco e Jader;                  PSDB: Cor Jesus e Murilo. 

PMDB: Osmar;                                 PR: Lucimar 

PPS: Marconi e Welington; 

PP: Aparecida Baeta e Naamã; 

 



COMISSÕES PERMANENTES: 

 

1-Comissão de Legislação, Justiça e Redação: 

2-Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: 

3-Comissão de Serviço e Obras Municipais: 

4-Comissão de Participação Popular: 

5-Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente: 

 

OBS: A Comissão de Serviços e Obras Municipais exercerá as atribuições das demais Comis-

sões (Agricultura, Educação e Direitos Humanos), portanto, possuirá os mesmos membros, até 

que estas sejam regulamentadas no Regimento (extintas). 

 

- Devido o aguardo da formação das comissões permanentes, o Projeto de Lei nº. 406/2013 e o 

Projeto de Resolução nº. 1/2013 será encaminhado assim que forem compostas as mesmas. 

 

 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

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

e Welington. Em única discussão e votação. 

2) Requerimento nº. 9/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi 

e Welington, solicitando ao Executivo Municipal cópia de todos os atos celebrados pela admi-

nistração (contratos, portarias, licitações e editais), no período de 2/1/2013 a 31/1/2013. Em ú-

nica discussão e votação. 

3) Requerimento nº.  10/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marco-

ni e Welington, solicitando ao Executivo os valores gastos com combustível, cópia dos cupons 

de abastecimento, contendo as datas, devidamente assinado pelo responsável legal, no período 

de 2/1/2013 a 31/1/2013; cópia do edital de leilão, realizado em 2011, dos veículos da Prefeitu-

ra; se houve renovação do contrato com a empresa REPELUB, caso positivo, por qual motivo. 

Em única discussão e votação. 

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

e Welington, solicitando ao Executivo a relação da quantidade de pneus existentes no estoque 

do almoxarifado. Em única discussão e votação. 

5)Requerimento nº. 12/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi 

e Welington, solicitando ao Executivo o extrato do montante recebido pela Prefeitura no mês de 

janeiro, bem como as despesas efetuadas com o mesmo. Em única discussão e votação. 

6)Requerimento nº. 13/2012, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi 

e Welington, solicitando ao Executivo a previsão de atendimento às pessoas carentes, já benefi-

ciadas pelo Município com remédios específicos, distribuídos pela Assistência Social do Muni-

cípio. Em única discussão e votação. 

7)Requerimento nº. 14/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi 



e Welington, solicitando ao Executivo o saldo atual da Autarquia Fundo Previdenciário Muni-

cipal. Em única discussão e votação. 

 

 

OBS: DELIBERAR COM OS EDIS A DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁ-

RIA, DEVIDO A PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (11/2/2013) ANTECEDER O FERI-

ADO DO CARNAVAL. 

 

 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 reu-

nião”. 


