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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezenove horas e dez 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. 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 Décima Primeira Reunião Ordinária, realizada em quinze 

de abril de dois mil e treze. Em única discussão e votação, foi a ata aprovada por unanimidade. O 

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

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para 

o 1º Fórum da APAE de Carandaí, dia 23 de abril das 12h30 às 17h, no Lions Clube de Carandaí. 

Convite do Presidente da AMALPA, para a 199ª Assembléia Ordinária da AMALPA que será 

realizada no próximo dia 26 de abril, às 14h, no salão Sócio Cultural, na Praça Prefeito Severiano 

Antônio da Costa, nº. 30, Centro, São Brás do Suaçuí. Ofício nº. 164/2013, do Gabinete do 

Prefeito, encaminhando o Projeto de Lei nº. 1933/2013- Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício de 2014. Ofício nº. 170/2013, do Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 

141/2013. Ofício nº. 171/2013, do Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 141/2013. Ofício 

nº. 172/2013, do Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 141/2013.  Ofício nº. 173/2013, do 

Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 141/2013. Ofício nº. 174/2013, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo Ofício nº. 141/2013. Ofício nº. 175/2013, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo Ofício nº. 176/2013.  Ofício nº. 176/2013, do Gabinete do Prefeito, respondendo 

Ofício nº. 176/2013.  Ofício nº. 177/2013, do Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 

176/2013. Ofício nº. 178/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o Projeto de Lei nº. 

1934/2013 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à Associação do Bairro 

Herculano Pena e dá outras providências. Ofício nº. 180/2013, do Gabinete do Prefeito,  

respondendo Ofício nº. 125/2013. Ofício nº. 167/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto 

de Lei nº. 410/2013 – Altera dispositivos da Lei nº. 1.860 de 20 de fevereiro de 2008, que institui 

a Câmara Mirim do Município de Carandaí e Estabelece normas de funcionamento. Oficio nº. 

180/2013, da Comissão Especial nomeada pela Portaria 11/2013, informando que as reuniões 

estão ocorrendo todas as quintas-feiras, às 8h30, e que os trabalhos encontram-se paralisados por 

aguardar informações do Executivo Municipal. Indicação nº. 77/2013, da Vereadora Aparecida 

Baeta, sugerindo a construção de uma ponte sobre o Rio Carandaí, no final da Rua Domingos 

Martins, no Bairro Santana, com a finalidade de facilitar o acesso dos moradores à Rua Damásio 

Jaime Santos. Indicação nº. 79/2013, do vereador Murilo, apontando a necessidade de construção 
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de quebra-molas nas Ruas José Inocêncio e Lauro Pereira Lima, com a finalidade de reduzir o 

excesso de velocidade dos veículos que ali trafegam. Indicação nº. 80/2013, do vereador Murilo, 

apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento da estrada (Estrada Real) no trecho 

que liga o Distrito de Pedra do Sino ao povoado conhecido como Maria Palmeira. Indicação nº. 

81/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade reforma, colocação de placas de 

estacionamento e colocação de poste com luminária na Praça Francisco Cândido Oliveira (trevo 

da BR 040, entrada do Bairro Ponte Chave). Indicação nº. 82/2013, da vereadora Lucimar, 

apontando a necessidade de calçamento ou asfaltamento da Travessa Maria de Paula, no Bairro 

Ponte Chave, com colocação de Bueiros e meio-fio.  Indicação nº. 83/2013, dos vereadores 

Lucimar e Osmar, sugerindo asfaltamento da Rua João Blazutti. Indicação nº. 84/2013, dos 

vereadores Naamã e Murilo, apontando a necessidade de melhorias em estrada que inicia no 

Distrito de Pedra do Sino até a Comunidade dos Palmeiras. Indicação nº. 85/2013, do vereador 

Cor Jesus, sugerindo projeto de lei sobre controle populacional de caninos e felinos e dá outras 

providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente comentou sobre as 

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

encaminhou o Projeto de Lei nº. 1933/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Igualmente, encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1934/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. Ato contínuo, encaminhou o Projeto de Lei nº. 410/2013 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

colocou em primeira e segunda discussões 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. Em primeira e 

segunda votações, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente colocou 

em discussão a Indicação nº. 77/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Colocou em discussão a Indicação nº. 79/2013, do vereador Murilo. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou a Indicação nº. 80/2013, do 

vereador Murilo, que justificou seu pedido. A vereadora Lucimar teceu comentários. Em única 

votação, foi a indicação aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº. 81/2013, da vereadora Lucimar. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Continuando, colocou em discussão a Indicação nº. 82/2013, da vereadora Lucimar. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em discussão a Indicação nº. 

83/2013, dos vereadores Lucimar e Osmar. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência, colocou em discussão a Indicação nº. 84/2013, dos vereadores Naamã e Murilo. Os 

vereadores proponentes justificaram o pedido. Em única votação, foi a indicação aprovada por 

unanimidade. O Presidente colocou em discussão a Indicação nº. 85/2013, do vereador Cor Jesus. 
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O Vereador Osmar assumiu a Presidência para que o Vereador Cor Jesus pudesse manifestar 

sobre o seu pedido. Reassumindo a Presidência, a Indicação continuou em discussão. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em discussão o 

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. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Aparecida, solicitou uso do art. 113, 

VI do Regimento Interno, o que foi deferido pelo Presidente. Desta forma, a Vereadora citou o 

Projeto de Lei nº. 1931/2013, informando que o Supervisor do Departamento de Agricultura 

esteve em reunião com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e falou da grande 

importância do Projeto, que deve ser votado até o dia 30 de abril para que surta os efeitos 

almejados. Inscrito na TRIBUNA LIVRE, o Vereador Naamã explanou sobre as irregularidades 

na  Administração Municipal. Informou que a Caieira Velha de Herculano Pena virou um 

depósito de lixo e que tal fato poderá trazer grandes danos ao ambiente, além de fazer parte da 

cultura histórica de Carandaí, solicitando o acionamento da Comissão de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente. Expôs também sobre a situação do transporte escolar, especialmente nas 

comunidades do Palmeiras e Olhos D’Água. O Presidente acionou a Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente para apurar a situação da Caieira Velha em Herculano Pena, 

conforme solicitado pelo Vereador. 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. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas. 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, 23 de abril de 2013. 
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