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ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL 

E TREZE. 

 

 Em quinze 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. 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 presença de todos os edis. Havendo 

número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para 

que procedesse a leitura da ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em oito de abril de dois 

mil e treze. Colocada em única discussão, a Vereadora Aparecida pediu que fosse retificado 

seu comentário sobre a Representação nº. 11/2013, no que tange, especificamente, sobre o 

serviço dos CORREIOS no Distrito de Pedra do Sino, pois não tem conhecimento acerca 

disso.    Salvo esta correção, colocada a ata em votação, foi aprovada por unanimidade. A 

seguir, o Presidente passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente 

do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

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

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, no valor total de R$ 84.532,48 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais 

e quarenta e oito centavos). Convite da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Carandaí, para 

participar de palestra que acontecerá no dia 18 de abril de 2013, no auditório da Prefeitura 

Municipal de Carandaí, 5º andar, às 19 horas e 30 minutos, com o seguinte tema: “A arte de 

realizar sonhos e encantar clientes”. Convite do Lions Clube de Carandaí, para lançamento do 

Programa Lions Quest, a acontecer na sede localizada na Rua Rubem do Vale Amado, nº. 

245, Bairro Nossa Senhora do Rosário, no dia 20 de abril de 2013, às 10 horas. Ofício nº. 

139/2013, do Gabinete do Deputado Federal Bonifácio Andrada, informando o recebimento 

da Representação nº. 4/2013, apresentado pelo vereador Cor Jesus. Ofício nº. 161/2013, do 

Gabinete do Prefeito, encaminhando documentos solicitados pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Ofício nº. 162/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando 

o Projeto de Lei nº. 1931/2013 – “Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa 

Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como 

utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade”. Ofício nº. 

163/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 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 providências”. Indicação nº. 76/2013, do vereador Pedro 

Marconi, apontando a necessidade de colocação de ponto de ônibus, com cobertura e 

construção de vestiários no Campo de Futebol, na Comunidade do Dombe. Moção nº. 3/2013, 

do vereador Osmar, a ser encaminhada à família enlutada do Senhor Francisco Pereira da 

Silva. Representação nº. 12/2013, dos vereadores Aécio, Geraldo e Jader, a ser encaminhada 

ao Deputado Estadual Carlos Henrique, com vistas a viabilizar recursos financeiros para 

perfuração de poço artesiano na Comunidade do Tabuleiro e reforma da quadra desportiva do 

Bairro Ponte Chave. Requerimento nº. 82/2013, do vereador Osmar, a ser encaminhado ao 

Executivo Municipal para que disponibilize um veículo para atender alunos matriculados no 

Município de Barbacena. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente 

colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais 
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estariam à disposição na Secretaria. Encaminhou o Ofício nº. 161/2013, do Gabinete do 

Prefeito, à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de 

Lei nº. 1931/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável; e o Projeto de Lei nº. 1932/2013 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e 

de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse a leitura do Parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº. 411/2013 – “Dá denominação a logradouro no 

Bairro Crespo e dá outras providências”. Em 3ª discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em primeira votação a 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”. O Vereador Pedro Marconi no uso do art. 139, do Regimento Interno, 

solicitou vistas à emenda, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Na sequência, o 

Presidente colocou em única discussão e votação a Indicação nº. 76/2013, que foi aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente colocou em única discussão e votação a Moção 

nº. 3/2013, que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente colocou em única 

discussão e votação a Representação nº. 12/2013, que foi aprovada por unanimidade. A 

seguir, o Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 82/2013. O Vereador 

Geraldo Francisco, embasado no art. 139 do Regimento Interno, solicitou vistas à proposição. 

Na sequência, o Vereador Welington, no uso do art. 113, do Regimento Interno, solicitou o 

uso da palavra e relatou que no dia 15 de abril de 2013 foi impedido de entrar em sala de aula, 

para lecionar, através de comunicado feito por telefone pela Prefeitura Municipal. Frisou o 

desrespeito da administração para com o servidor público, ao se omitir em fazer um 

comunicado formal ao servidor, e que a proibição se amparava no art. 101, da Lei Orgânica 

do Município. Disse, ainda, que tomará as devidas providências junto ao seu advogado e à 

assessoria jurídica desta Casa, para sanar o problema, visto que é de seu direito o cargo de 

professor, conforme previsão legal do art. 138, inciso III, da Constituição da República. 

Comentou que a proibição constante no art. 101, da Lei Orgânica Municipal, trata-se das 

contratações previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. Em um aparte, o Vereador Naamã reforçou 

seu apoio contra este tipo de ato, destacando o despreparo do Executivo Municipal na 

condução da administração municipal. Inscrita na Palavra Livre, a Vereadora Lucimar Neves 

discorreu sobre Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, no art. 101, enfatizando a 

importância de sua reforma, visando evitar transtornos, como o referendado pelo vereador 

Welington. No uso do art. 33, do Regimento Interno, o vereador Geraldo reforçou a 

importância da reforma à Lei Orgânica, principalmente ao art. 101, para evitar maiores 

transtornos, demonstrando sua indignação pela atitude da Administração Municipal. Sugeriu a 

formação de comissão especial para estudar e avaliar o exposto pelo vereador Welington. Em 

um aparte, o vereador Osmar comentou sobre o assunto, destacando que esses problemas vêm 

ocorrendo há alguns anos, não somente na atual Administração Municipal. Desta forma, o 

Presidente instituiu uma Comissão Especial composta pelos Vereadores Geraldo, Lucimar, 

Aparecida Baeta e Murilo, com a finalidade de realizar estudo e reforma na Lei Orgânica do 

Município. 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 presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinco minutos. O conteúdo 



Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 15 de abril de 2013. Página 3 

integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereadora 

Lucimar, Secretária, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada 

pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

 

 

 

Plenário Vereador Celestino Baptista, 15 de abril de 2013. 
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