
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 1º/4/2013 

 

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 8ª Reunião Ordinária, realizada em 25 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”: 

 

 Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, 

destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Carandaí, para pagamento de agentes co-

munitários de saúde, no valor bruto de R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cin-

quenta reais); 

 Convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a 1ª Conferência de 

Controle Externo, que será realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2013, no centro de e-

ventos Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

 

1) Ofício nº. 145/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei nº. 

411/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro Crespo e dá outras providências”. 

2) Indicação nº. 60/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

3) Indicação nº. 61/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

4) Indicação nº. 63/2013, do vereador Osmar. 

5) Indicação nº. 65/2013, do vereador Murilo. 

6) Indicação nº. 66/2013, do vereador Murilo. 

7) Indicação nº. 67/2013, da vereadora Lucimar. 

8) Indicação nº. 68/2013, da vereadora Lucimar. 

9) Indicação nº. 69/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 

10) Indicação nº. 70/2013, da vereadora Lucimar. 



11) Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 17/2013. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 411/2013, às Comissões competentes. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 
1) Projeto de Lei nº. 1927/2013 – “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Es-

porte de Carandaí – COMEC e contém outras providências. Em 1ª e 2ª discussão e vo-

tação. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 60/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de aqui-

sição de cadeiras para os acompanhantes de pacientes, no Hospital Municipal Santana.  

Em 1única discussão e votação. 

2) Indicação nº. 61/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de co-

bertura dos pontos de ônibus, localizados na Rua Raul Soares e Praça Capitão Policarpo 

Rocha. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 63/2013, do vereador Osmar, apontando a necessidade de disponibilização 

de veículo para transportar alunos para a APAE – Carandaí e para a Escola Maria do Ro-

sário, em Barbacena. Em única discussão e votação. 

4) Indicação nº. 65/2013, do vereador Murilo, apontando a necessidade de reforma do Gi-

násio Poliesportivo Jamerson Rodrigues Pereira. Em única discussão e votação. 

5) Indicação nº. 66/2013, do vereador Murilo, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento da estrada que se inicia no Distrito de Pedra do Sino à Comunidade 

Olhos D’água. Em única discussão e votação. 

6) Indicação nº. 67/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de 

refletor para iluminar o viaduto que dá acesso aos Bairros Praia e Ponte Chave. Em úni-

ca discussão e votação. 

7) Indicação nº. 68/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de cobertura e 

construção de dois sanitários, para a quadra desportiva, localizada no Distrito de Hermi-

lo Alves. Em única discussão e votação. 

8) Indicação nº. 69/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de pa-

trolamento e encascalhamento na Avenida do Contorno, Bairro Santana. Em única dis-

cussão e votação. 

9) Indicação nº. 70/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de troca das lu-

minárias da Avenida Francisco do Carmo, Bairro Ponte Chave, por luminárias de vapor 



de sódio. Em única discussão e votação. 

10)  Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 17/2013, a respeito de não 

ter ocorrido a instalação do Jardim de Infância, em Pedra do Sino, em sua sede própria. 

Em única discussão e votação. 

 

Não havendo nenhum 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”. 


