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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos oito dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezenove horas e cinco minutos, a 

Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus e 

Secretariada pela Vereadora Lucimar. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino 

Nacional. O Vereador Welington procedeu à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, 

conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, constatou-se a 

ausência do Vereador Murilo e a presença dos demais. Havendo número regimental, o 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para que procedesse a 

leitura da ata da Nona Reunião Ordinária, realizada em primeiro de abril de dois mil e treze. 

Em única discussão e votação, foi a ata aprovada por unanimidade dos presentes. O 

Presidente passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite 

da Associação Comunitária e do Produtor Rural da Ressaca, para a “Ação Comunitária”, que 

será realizada no dia 28 de abril de 2013, na Comunidade da Ressaca”.  Ofício nº. 144/2013, 

do gabinete do Prefeito, respondendo ofício nº. 141-2013 (Requerimento nº. 68 da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas). Ofício nº. 146/2013, do gabinete do Prefeito, 

solicitando a indicação de dois membros desta Casa, para composição do Conselho Municipal 

de Esporte de nosso Município. Ofício nº. 159/2013, da vereadora Aparecida Baeta, 

apresentando Projeto de Lei nº. 412/2013 - Institui no Município de Carandaí/MG a Semana 

Municipal de Prevenção de Doenças Renais e dá outras providências. Ofício nº. 160/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, apresentando Projeto de Lei nº. 413/2013 – Dispõe sobre a 

inclusão no Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de Carandaí a apresentação e o 

estudo do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, durante o mês de outubro e dá outras 

providências. Carta nº. 213/GCA-MRS/2013, respondendo Ofício 68/2013 (representação nº. 

2 Vereador Cor Jesus). Indicação nº. 58/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de colocação de iluminação pública, na estrada Vicente Ribeiro do Patrocínio, 

que dá acesso ao Sitio Pasto da Lagoa.  Indicação nº. 59/2013, da vereadora Aparecida Baeta, 

apontando a necessidade de captação de água pluvial, no Bairro Olaria, na estrada paralela à 

Rodovia BR-040. Indicação nº. 71/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de recomposição de calçamento e a desobstrução do bueiro, situado a Rua 

Professor Sebastião Patrus de Sousa, no Bairro Garças. Indicação nº. 73/2013, da vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de construção de Salão Comunitário na 

Comunidade do Chuí. Indicação nº. 74/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a 



Ata da 10ª Reunião Ordinária, em 8 de abril de  2013. Página 2 

necessidade de construção de Salão Comunitário no Bairro Acampamento. Indicação nº. 

75/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica, 

água, esgoto e calçamento, na Rua José Nunes, Bairro Crespo. Representação nº. 11/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada a Senhora Mislene Angélica da Silva, gerente 

da Agência dos Correios de Carandaí, questionando o motivo de não se entregar 

correspondências em algumas residências na Rua Conceição Aparecida de Oliveira, Bairro 

Crespo. Requerimento nº. 75/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro 

Marconi, Welington, solicitando ao Executivo os nomes da atual composição do Conselho 

Municipal de Educação – COMEC e qual a data do término do mandato. Requerimento nº. 

76/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi, Welington, 

solicitando informação ao Executivo Municipal quanto a não continuidade dos projetos 

esportivos, previstos na Lei Municipal nº. 1.744, de 28/9/2005, que eram realizados com os 

alunos da rede pública municipal de ensino fundamental. Requerimento nº. 78/2013, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando ao Executivo Municipal 

as Certidões de regularidade fiscal da AMALPA, para fins de complementar a documentação 

do Projeto de Lei nº. 1928/2013, sendo, Certidão de Regularidade com o FGTS; Certidão de 

Regularidade com o INSS, Certidão de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente comentou sobre as 

correspondências recebidas e disponibilizou a todos na Secretaria da Câmara. A Vereadora 

Aparecida, fazendo uso do art. 139, solicitou vistas da Emenda Supressiva nº. 1/2013 ao 

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, justificando que necessita de um melhor estudo. O Presidente deferiu 

o pedido pelo prazo de sete dias. Quanto ao pedido constante do Ofício nº. 146/2013, o 

Presidente indicou os servidores Josiane Mara Lisboa Torquetti e Tiago Hernane da Silva, 

respectivamente titular e suplente, para composição do Conselho Municipal de Esportes. A 

seguir, encaminhou o Projeto de Lei nº. 412/2013, às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Saude, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

413/2013, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 411/2013 

– Dá denominação a logradouro no Bairro Crespo e dá outras providências. Em 1ª e 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente colocou 
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em única discussão a Indicação nº. 58/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Em única 

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 59/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Em única votação foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Colocou em discussão a Indicação nº. 71/2013, 

da vereadora Aparecida Baeta.  Em única votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 73/2013, da vereadora 

Aparecida Baeta.  Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, colocou em discussão a Indicação nº. 74/2013, do vereador Pedro Marconi. Em 

única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocou em única discussão a 

Indicação nº. 75/2013, do vereador Pedro Marconi.  Em única votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Presidente colocou em única discussão a Representação nº. 

11/2013, da vereadora Aparecida Baeta. O Vereador Osmar comentou que na comunidade 

do Campestre também ocorre este problema e acredita que em Pedra do Sino ainda esteja 

ocorrendo isso, solicitando que na Representação sejam incluídos os nomes destas 

localidades. A Vereadora Aparecida justificou seu pedido e informou que no Campestre é 

por falta de servidores e que em Pedra do Sino também o deve ser, e que sabe que lá 

existe um servidor municipal trabalhando. O Vereador Naamã informou que não tem 

como informar, pois desconhece a situação. O Presidente colocou a Representação em 

única votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 75/2013, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, 

Naamã, Pedro Marconi, Welington. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Prosseguindo, colocou em discussão o Requerimento nº. 76/2013, dos 

Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi, Welington. A Vereadora 

Aparecida comentou sobre o pedido, justificando a importância dos projetos em questão. 

Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 78/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. O Vereador Naamã prestou informações, justificando seu pedido. Em 

única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Osmar, fazendo 

uso do art. 113, VI do Regimento Interno, manifestou seu interesse em apresentar moção 

de pesar à família enlutada do Sr. Chiquinho, falecido nesta data. O Presidente solicitou 

ao Vereador que apresentasse por escrito, nos termos regimentais. Não havendo Vereador 

inscrito na PALAVRA LIVRE, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA 

REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de avisos e solicitou à 

Secretária para que procedesse a chamada final, constatando a ausência do Vereador Murilo 
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e a presença dos demais. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião às vinte horas e trinta minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado 

e arquivado eletronicamente. Eu, Vereadora Lucimar Lima Neves, Secretária, solicitei a 

lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora. 

 

Plenário Vereador Celestino Baptista, 9 de abril de 2013. 
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