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ATA DA DECIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE JUNHO DE DOIS MIL E 

TREZE. 

 

 Em dez de junho de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze 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 

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 18ª Reunião Ordinária, 

realizada em três de junho 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: 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 de R$48.165,66 

(quarenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Comunicado do 

Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a pagamento 

de Saúde da Família, no valor de R$42.780,00 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta reais). 

Convite para Posse da Delegada Regional de Conselheiro Lafaiete – MG, no dia 10 de junho 

de 2013 às 16h, na Associação Médica em Conselheiro Lafaiete. Convite da Festa Junina do 

Setor 8 Educação Infantil, no dia 16 de junho,  às 13h30, no Parque de Exposições. Convite 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carandaí, para posse da nova diretoria a ser 

realizada no dia 14 de junho de 2013, às 19h, na sede do Sindicato. Ofício nº. 237/2013, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1939/2013 – Autoriza a celebração de 

convênio com instituições de ensino para fins de concessão de estágios e contem outras 

providências.  Ofício nº. 238/2013, do Gabinete do Prefeito, convidando para Palestra acerca 

da importância da obtenção de laudo de liberação de funcionamento emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, no dia 13 de junho na Sede do Garças Clube. Ofício nº. 244/2013, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Ofício 270/2013, desta Casa legislativa. Ofício nº. 245/2013, do 

Gabinete do Prefeito, encaminhando novos anexos do Projeto de Lei nº. 1933/2013 – Dispõe 
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sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2014, devido a um erro de 

digitação na amortização da dívida fundada prevista para o exercício de 2016. 

Correspondência, do Gabinete do Deputado Alexandre Silveira, em resposta a Representação 

nº. 16/2013 do Vereador Cor Jesus – Nomeação de Defensor Público. Indicação nº. 116/2013, 

da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 117/2013, da vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta. Moção nº. 10/2013, da vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baeta. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à 

disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam 

à disposição na Secretaria.  Ato contínuo, encaminhou o Projeto de Lei nº. 1939/2013, 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 à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação do 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. Em 1ª e 2ª 

discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O A seguir, solicitou à Secretária que 

procedesse à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação do Projeto de Resolução 2/2013 – Altera 

dispositivos da Resolução nº. 2, de 12/2/2008, que Dispõe sobre o regimento Interno dos 

vereadores Mirins da Câmara Municipal de Carandaí. Em 1ª e 2ª discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, 

ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 416/2013 – Dá denominação a Quadra 

Poliesportiva. Em 1ª e 2ª discussões e votações, foi aprovado por unanimidade.  Continuando 

os trabalhos, solicitou à Secretária que procedesse à leitura dos pareceres das Comissões de 

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

aprovação do Projeto de Lei nº. 1938/2013 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar 

recursos à Associação Comunitária e dos Produtores Rurais de Hermilo Alves e contém 

outras providências. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.  Em 2ª 

discussão, o Vereador Naamã ressaltou a importância do trabalho sério desenvolvido pela 
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Associação. Em 2ª votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou à Secretária 

que procedesse à leitura do parecer de Redação Final ao referido projeto. Em 3ª discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. 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 de Serviços e Obras Municipais, ambos pela reprovação do 

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. Os vereadores Jader José, Secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas e Geraldo Francisco, Presidente da Comissão de Serviços e Obras 

Municipais, apresentaram os votos em separado, pela aprovação do Projeto. O Presidente 

colocou em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo os 

vereadores Aparecida Baeta e Naamã explicitado o porquê do parecer pela reprovação, este 

último frisando que sempre vota a favor do município de Carandaí, o que não seria o caso em 

tela, já que vota contra o Projeto em virtude da sua ilegalidade. Os vereadores Osmar e 

Geraldo Francisco comentaram sobre o projeto, acreditando que o mesmo traz benefícios para 

o município. O Presidente colocou o parecer em votação, tendo o mesmo sido reprovado por 

seis votos a cinco, sendo que coube ao Presidente o voto de minerva, justificando acreditar 

que o projeto em tela traria benefícios ao povo de Carandaí e colaborando para o crescimento 

da cidade, independente de lado político. O Presidente colocou em única discussão o parecer 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O vereador Naamã comentou 

sobre o projeto, afirmando que o mesmo é ilegal. O vereador Osmar justificou seu voto 

contrário ao parecer. O Presidente colocou o parecer em votação, tendo o mesmo sido 

reprovado por seis votos a cinco, sendo que coube ao Presidente o voto de minerva, mais uma 

vez justificando sua posição em prol do município. O Presidente colocou em única discussão 

o parecer da Comissão de Serviços e Obras Municipais. O vereador Geraldo Francisco 

justificou seu posicionamento contra o parecer. O vereador Naamã manifestou-se sobre sua 

contrariedade ao projeto. O Presidente colocou o parecer em votação, tendo o mesmo sido 

reprovado por seis votos a cinco, sendo que coube ao Presidente o voto de minerva. 

Derrubados os pareceres, o Presidente colocou o Projeto 1928/2013 em 1ª discussão. O 

vereador Naamã manifestou seu posicionamento contrário ao mesmo. O Vereador Osmar 

comentou sobre o mesmo. O Vereador Geraldo Francisco solicitou apoio dos pares na 
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aprovação do projeto. A Vereadora Aparecida justificou seu posicionamento.  Em 1ª votação, 

foi aprovado por seis votos a cinco, com o voto de minerva do Presidente, que explicou seu 

posicionamento. A seguir, colocou o Projeto em 2ª votação, tendo o Vereador Naamã 

comentado. Em 2ª votação, foi aprovado por seis votos a cinco, com o voto de minerva do 

Presidente. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 116/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de construção de quebra-molas na Rua João Henriques Pinto, no Bairro Praia. A 

vereadora proponente justificou seu pedido. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 117/2013, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colocação de placas indicativas com 

nomes das Comunidades Rurais. A vereadora proponente manifestou-se sobre o teor do seu 

pedido. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Moção de Aplausos nº. 10/2013, Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, 

a ser encaminhada aos alunos, professores e direção da Escola Municipal “Deputado Abeilard 

Pereira”.  Em única  votação, foi aprovada por unanimidade. 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 presença de todos os edis. O Presidente agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta minutos. 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, 11 de junho de 2013. 
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