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ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 

TREZE. 

 

 Aos seis dias do mês de maio de dois mil e treze, às dezenove horas, a Câmara 

Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus. O 

Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. A Vereadora Aparecida Baeta 

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 13ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e nove de abril de 

dois mil e treze. Colocada em única discussão e votação, a ata 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: Ofício nº. 191/2013, do gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 

41/2013, desta Casa Legislativa. Ofício nº. 192/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao 

Requerimento nº. 14/2013, desta Casa Legislativa. Ofício nº. 195/2013, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 58/2013, desta Casa Legislativa. Indicação nº. 

102/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos. Requerimento nº. 91/2013, dos vereadores 

Geraldo Francisco dos Santos e Lucimar Lima Neves. Representação nº. 16/2013, do vereador 

Cor Jesus Moreno. Relatório da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável, sobre o requerimento nº. 60/2013, do vereador Cor Jesus. 

Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 19/2013. Ofício nº. 222/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei nº. 414/2013 – “Dá denominação a 

logradouro no Bairro JK”. Ofício nº. 223/2013, do vereador Cor Jesus, apresentando o 

Projeto de Lei nº. 415/2013 – “Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias 

públicas do Município de Carandaí e dá outras providências”. Correspondência da 

Coordenadoria de Apoio à 2ª Câmara, do TCE/MG, encaminhando o parecer prévio, emitido 

sobre as contas de 2005 do Executivo Municipal. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências 

recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria.  Encaminhou 

o Projeto de Lei nº. 414/2013, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e 

Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 415/2013, às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. Encaminhou o Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas do exercício 2005, à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 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. 402/2012 – “Estabelece 

critérios para o funcionamento dos estabelecimentos que proporcionem o acesso à internet e 

a diversões eletrônicas no Município de Carandaí, e dá outras providências”. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços e Obras Municipais, pela 

aprovação do 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 
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providências”. Em primeira discussão e votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade. Em 

segunda discussão e votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade. Na seqüência, o 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela aprovação 

do Projeto de Lei nº. 1934/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à 

Associação do Bairro Herculano Pena e dá outras providências”. Em primeira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para 

terceira discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da 

redação final do Projeto de Lei nº. 1934/2013. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1935/2013 – “Autoriza o Município 

de Carandaí a repassar recursos ao Clube do Cavalo de Carandaí e contém outras 

providências”. O vereador Murilo comunicou que estaria abstendo de votar, prosseguindo a 

sua retirada do Plenário. Colocado em primeira  e segunda discussão e votação, foi aprovado 

por 9X0. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para 

terceira discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da 

redação final do Projeto de Lei nº. 1935/2013. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por 9X0. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 102/2013, do vereador 

Murilo Paulino dos Santos, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica e 

iluminação, no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão, o proponente justificou a 

apresentação da indicação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 91/2013, dos vereadores Geraldo e Lucimar, 

solicitando ao Executivo Municipal cópia do contrato, empenho e notas fiscais emitidas pela 

empresa que promoveu o 11º Agrishow 2013. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Representação nº. 16/2013, do 

vereador Cor Jesus Moreno, solicitando a intervenção da Defensora Pública Geral do Estado 

de Minas Gerais, para nomeação de defensor público para a Comarca de Carandaí, em razão 

do falecimento do, então, defensor Flávio Luiz Pinto de Vasconcellos. O vereador Osmar 

assumiu a Presidência. Em única discussão, o proponente, vereador Cor Jesus, justificou a 

apresentação da proposição, propondo, ainda, a extensão do encaminhamento a todos os 

deputados da região. Reassumindo os trabalhos, o Presidente colocou em única votação a 

proposição, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o 

Relatório da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Sustentável, sobre o requerimento nº. 60/2013, do vereador Cor Jesus, que teve como 

finalidade solicitar esclarecimentos sobre a raiva animal.  Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na seqüência, colocou em única discussão o Relatório da 

Comissão Especial, nomeada pela Portaria 19/2013, com a finalidade de averiguar 

contratações de professores com denúncia de nepotismo. Em única discussão, o vereador 

Naamã comentou sobre a conclusão do relatório, sugerindo o encaminhamento de tal, 

também, ao Ministério Público. A vereadora Aparecida Baeta, membro da Comissão Especial, 

nomeada pela Portaria 19/2013, justificou que os membros apresentaram a conclusão aludida 

no relatório, depois de audiência com o Prefeito Municipal, onde este expôs o motivo das 

rescisões contratuais relatadas, conforme orientação jurídica daquele Poder. O vereador 

Geraldo postou-se favorável à opinião do vereador Naamã. O vereador Welington comentou, 

como autor da denúncia, que já tomou as devidas providências junto à justiça. A vereadora 
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Lucimar comentou sobre o conteúdo do relatório. Em um aparte, a vereadora Aparecida 

Baeta, complementou o conteúdo exposto no relatório, sugerindo a extensão deste ao 

Ministério Público. Colocado o relatório em única votação, foi aprovado por unanimidade. 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. O conteúdo 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, 7 de abril de 2013. 
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