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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E TREZE. 

 

 Em dezessete de junho de dois mil e treze, às dezenove horas, a Câmara Municipal de 

Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Osmar Severino e secretariada 

pela Vereadora Lucimar Neves. 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 

ausência do Vereador Cor Jesus e a presença dos demais edis. Havendo número regimental, o 

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

leitura da ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada em dez de junho de dois mil e treze. 

Colocada em única discussão, o Vereador Naamã Neil solicitou que fosse exposto, mais 

claramente na ata, que os pareceres das comissões ao Projeto de Lei nº. 1928/2013 receberam 

cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela rejeição 

dos pareceres; e que o referido projeto de lei recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos 

contrários, tendo o Presidente desempatado pela aprovação do projeto. A Vereadora 

Aparecida Baeta solicitou que constasse em ata que votou pela reprovação do Projeto de Lei 

nº. 1928/2013, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade do mesmo. Salvo estas 

correções, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 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 

Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a pagamento de PAB fixo 

comp. 5/2013 municipal, no valor de R$ 45.083,83 (quarenta e cinco mil, oitenta e três reais e 

oitenta e três centavos). Convite da Câmara Municipal de São João Del Rei, para a sessão 

solene de inauguração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, a acontecer no dia 20 

de junho de 2013, às 19 horas, no Teatro Municipal de São João Del Rei. Seminário de 

Inauguração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São João Del Rei, a acontecer 

no dia 20 de junho de 2013, no Anfiteatro da Biblioteca do Campus Santo Antônio da UFSJ, 

com o seguinte tema: “Encontro com a POLÍTICA”. Convite da AMALPA – Associação dos 

Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, para a 201ª (ducentésima primeira) 

Assembléia Ordinária da AMALPA, a acontecer no dia 27 de junho, às 14 horas, no Salão 

Paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Itaverava/MG. VIII Festival de Inverno 

Cultural, promovido pela Prefeitura e Câmara Municipal de Antônio Carlos, que acontecerá 

de 11 a 14 de julho de 2013, na Praça da Cultura. Ofício nº. 252/2013, do Gabinete do 

Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 1936/2013. Ofício nº. 256/2013, 

do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº. 278/2013, desta Casa Legislativa, 

concernente às Indicações n
os

 116 e 117/2013. Ofício nº. 286/2013, da Mesa Diretora, 

apresentando o Projeto de Resolução nº. 5/2013 – “Altera a regulamentação da verba 

indenizatória devida aos vereadores, dos serviços vinculados ao serviço do mandato, 

disponibilizados ou indenizados pela Administração do Poder Legislativo”. Relatório das 

Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos, sobre 

atendimento no Pronto Atendimento Municipal e Hospital Municipal Sant’Ana. 

Requerimento nº. 125/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando 

ao Executivo informações quanto ao não pagamento de insalubridade aos Agentes 

Comunitários de Saúde. Requerimento nº. 126/2013, da vereadora Maria da Conceição 
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Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações quanto ao cumprimento do disposto 

no inciso VI e §2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº. 46/2004. Requerimento nº. 128/2013, 

dos vereadores Murilo e Naamã, solicitando ao Executivo cópia do edital e resultado da 

classificação dos contratados que atuam nos Telecentros do Município. Ofício nº. 277/2013, 

da Comissão de Serviços e Obras Municipais, em resposta sobre denúncia de comércio ilegal 

no Município. Ofício nº. 284/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

informando dia e horário das reuniões ordinárias. Ofício nº. 285/2013, da Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, informando dia e horário das reuniões 

ordinárias. Ofício nº. 291/2013, da Comissão do Parlamento Jovem 2013, informando a data 

da Plenária Municipal do Projeto Parlamento Jovem. Ofício nº. 294/2013, da Comissão de 

Serviços e Obras Municipais, informando dia e horário das reuniões ordinárias. Ofício nº. 

295/2013, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, informando o dia e horário 

das reuniões ordinárias. Ofício nº. 296/2013, da Comissão de Direitos Humanos, informando 

o dia e horário das reuniões ordinárias. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e 

informou que tais estariam à disposição na Secretaria. Deferiu o Ofício nº. 252/2013, do 

Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta do Projeto de Lei nº. 1936/2013. Encaminhou o 

Projeto de Resolução nº. 5/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 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 Resolução nº. 2/2013 – Altera dispositivos da 

Resolução nº. 2/2008, que dispõe sobre o Regimento Interno dos vereadores mirins da 

Câmara Municipal de Carandaí. O Presidente consultou o Plenário quanto à dispensa da 

redação final do projeto, devido à sua extensão, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, 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. 410/2013 – Altera 

dispositivos da Lei nº. 1860/2008, que institui a Câmara Mirim do Município de Carandaí e 

estabelece normas de funcionamento. Carandaí. O Presidente consultou o Plenário quanto à 

dispensa da redação final do projeto, devido à sua extensão, sendo aprovado por unanimidade 

dos presentes. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Na sequência, 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. 416/2013 – 

“Dá denominação a quadra poliesportiva”. Carandaí. O Presidente consultou o Plenário 

quanto à dispensa da redação final do projeto, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, 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. 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 Geraldo Francisco, 

no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vistas ao projeto, sendo o pedido deferido 

pelo Presidente. Dando continuidade, o Presidente solicitou à Secretaria 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. 1933/2013 – Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências. 

Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta falou sobre a importância do debate da 



Ata da 20ª Reunião Ordinária, em 17 de junho de 2013. Página 3 

LDO com a população. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Relatório das Comissões de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos, sobre atendimento no Pronto 

Atendimento Municipal e Hospital Municipal Sant’Ana. Em única discussão, o Vereador 

Naamã Neil teceu comentários e disse ter dúvidas quanto à veracidade do Relatório. O 

Vereador Geraldo Francisco teceu comentários sobre o relatório. Em única votação, o 

Vereador Naamã Neil solicitou abstenção de voto e o projeto foi aprovado dos 8 (oito) 

favoráveis. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 125/2013, da vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações quanto ao não 

pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde. A Vereadora Aparecida 

Baeta justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos 

presentes. Na seqüência, colocou em discussão o Requerimento nº. 126/2013, da vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações quanto ao 

cumprimento do disposto no inciso VI e § 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº. 46/2004. 

Os Vereadores Vereadora Aparecida Baeta e Geraldo Francisco, comentaram a necessidade 

de cumprimento do Código de Posturas. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 128/2013, dos 

vereadores Murilo e Naamã, solicitando ao Executivo cópia do edital e resultado da 

classificação dos contratados que atuam nos Telecentros do Município. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Inscrita na Palavra Livre, a Vereadora Aparecida 

Baeta discorreu sobre o Fórum Mineiro de Educação, cujo tema foi “Educação base para o 

desenvolvimento”. Falou sobre o piso salarial dos profissionais da educação e da necessidade 

de revisão na legislação municipal que trata do assunto. Relatou, ainda,  que o Governo de 

Minas Gerais fiscalizará o transporte escolar rural em todos municípios do Estado, iniciando 

com um cadastro de alunos e medição da quilometragem de todas as linhas. 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 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, 18 de junho de 2013. 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Presidente – 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


