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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE JUNHO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 
 Em vinte e quatro 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 Vigésima Reunião Ordinária, realizada em 

dezessete de junho de dois mil e treze. Colocada em única discussão, o Vereador Naamã solicitou 

a retirada da palavra ‘Carandaí’ colocada posteriormente ao termo ‘quadra poliesportiva’, na 

redação final do projeto. O Vereador Cor Jesus solicitou que constasse em ata que no Projeto de 

Resolução nº 5/2013, que dispõe sobre a verba de gabinete, não consta a sua assinatura.  Salvo 

estas correções, foi colocada em única votação, sendo 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 Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a pagamento 

de Agentes Comunitários de Saúde – ACS COMP 05/2013, no valor de R$ 31.350,00 (trinta e um 

mil, trezentos e cinquenta reais). 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$34.605,38 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinco 

reais e trinta e oito centavos). Convite do Arraiá da APAE, dia 30 de junho, às 14h, na APAE de 

Carandaí. Ofício nº. 304/2013, do Vereador Cor Jesus, solicitando retirada de pauta do Projeto de 

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

Município de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 250/2013, do Gabinete do 

Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº. 1940/2013 – Dispõe sobre a retirada de veículos 

abandonados nas vias públicas do Município de Carandaí e contém outras providências. Ofício 

nº. 273/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº. 1941/2013 – Autoriza o 

executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito previdenciário relativo às 

contribuições previdenciárias junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí – FPMC, 

apurado na minuta de parcelamento. Ofício nº. 276/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando 
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Projeto de Lei nº. 1942/2013 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos ao Clube 

da Melhor Idade de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 277/2013, do Gabinete do 

Prefeito, encaminhando cópia da CND do INSS da AMALPA. Ofício nº. 278/2013, do Gabinete 

do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº. 1943/2013 – Institui, no âmbito do Município de 

Carandaí, o “Programa Geração Esporte na Cidade” e dá outras providências. Ofício nº. 

275/2013, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carandaí, apresentando Projeto de 

Resolução nº. 3/2013 – Altera dispositivos da Resolução 5/2013, que dispõe sobre a instituição de 

Comissões Administrativas Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras 

providências. Ofício nº. 276/2013, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carandaí, 

apresentando Projeto de Resolução nº. 4/2013 – Altera dispositivos da Resolução nº. 11, de 

23/11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras, 

vencimentos, e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí. Ofício nº. 

302/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, encaminhando Projeto de Lei nº. 418/2013 – Dispõe 

sobre controle da quantidade de açúcar na merenda escolar. Ofício nº. 305/2013, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, informando dia e horário das reuniões ordinárias. 

Ofício nº. 306/2013, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Sustentável, informando dia e horário das reuniões ordinárias. Ofício nº. 307/2013, da Comissão 

da Câmara Mirim, convidando para reunião que haverá dia 28, às 18h, entre a Câmara Mirim e a 

MRS Logística, no intuito de formar parcerias. Indicação nº. 118/2013, da vereadora Lucimar 

Lima Neves. Indicação nº. 119/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves.  Indicação nº. 120/2013, 

da Vereadora Lucimar Lima Neves. Indicação nº. 121/2013, do Vereador Osmar Severino de 

Souza. Indicação nº. 122/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação nº. 123/2013, 

do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação nº. 124/2013, do Vereador Murilo Paulino dos 

Santos. Indicação nº. 125/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 

126/2013, do Vereador Aécio Flávio da Costa. Indicação nº. 128/2013, da Vereadora Lucimar 

Lima Neves. Requerimento nº. 133/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Requerimento 

nº. 134/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Representação nº. 7/2013, 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. 1940/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. 

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1941/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 
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Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Como foi solicitada urgência neste projeto, o 

Presidente consultou ao Plenário sobre a realização de reunião extraordinária no dia primeiro de 

julho, às dezenove horas, sendo acatado por todos os edis.  Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1942/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1943/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

418/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, Lazer 

e Turismo. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 3/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 

4/2013 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 à 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.  Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, solicitou à Secretária que 

procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei nº. 1933/2013 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2014 e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 118/2013, da 

vereadora Lucimar, apontando a necessidade de criação de posto policial no Bairro Ponte Chave. 

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

Colocou em única discussão a Indicação nº. 119/2013, da vereadora Lucimar, sugerindo a 

reabertura de Posto Policial no Distrito de Pedra do Sino. O Vereador Murilo demonstrou seu 

apoio ao pedido da Vereadora e ressaltou a importância dele. A proponente reafirmou seu pedido, 

explanando sobre os motivos. O Vereador Cor Jesus manifestou-se sobre o assunto, colocando-se 

a disposição no empenho para atendimento de tal pedido. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 120/2013, da vereadora 

Lucimar, apontando a necessidade de alargamento da Rua Germano José, na Comunidade do 

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

discussão a Indicação nº. 121/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de asfaltamento 

de via pública. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Continuando, colocou em única 
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discussão a Indicação nº. 122/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de extensão do 

Ensino Fundamental. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Colocou em única 

discussão a Indicação nº. 123/2013, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de construção 

de uma Unidade Básica de Saúde, no Bairro Estação. O Vereador Naamã comentou que no 

governo anterior já estava prevista para este ano uma verba para a construção de tal unidade, 

estando inclusive o projeto pronto, e solicitou informações a respeito do andamento dos 

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

discussão a Indicação nº. 124/2013, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de inclusão de 

recursos na LOA – Lei Orçamentária Anual, e no PPA – Plano Plurianual, para criação de Guarda 

Municipal. O Vereador Murilo manifestou sobre seu pedido. O Presidente comentou sobre o 

assunto, afirmando que os vereadores estão engessados na elaboração de emendas na LOA e no 

PPA, mas que gostaria que o Prefeito tomasse tal providência.  Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 125/2013, da 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de providências com água parada. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Colocou em única discussão a Indicação nº. 126/2013, do 

Vereador Aécio, apontando a necessidade de um plantão 24h, no funcionamento das farmácias e 

drogarias. A Vereadora Aparecida comentou sobre o assunto. O Presidente sugeriu que a 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente convidasse a CDL – Câmara de Dirigentes 

Lojistas e os proprietários de drogarias para reunião no intuito de discutir o assunto. O Vereador 

Naamã parabenizou o proponente, afirmando a importância de tal pedido. O Vereador Geraldo 

sugeriu a inclusão de outra Comissão ou de uma Comissão Especial para discussão do assunto. O 

Presidente sugeriu ao Vereador Aécio que leve seu pedido pessoalmente até o Prefeito para que 

ele faça a alteração no Código de Posturas e contemple o município com os plantões de 24 horas. 

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

Indicação nº. 128/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de placas 

com nome de logradouros no Bairro Ponte Chave. A Vereadora proponente justificou sua 

solicitação. O Vereador Cor Jesus apoiou o pedido da Vereadora e afirmou que a maioria das ruas 

do Município não tem placa indicativa, informando que está fazendo um estudo sobre o assunto. 

O Vereador Geraldo comentou sobre este problema. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 133/2013, do 

Vereador Osmar, solicitando a intervenção do Executivo junto à Empresa Carandaí Net para 

ligação de internet nas Comunidades do Campestre, Moreiras, Hermilo Alves e Matinada. O 
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Vereador proponente justificou seu pedido. Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  

Colocou em única discussão o Requerimento nº. 134/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Vereadora proponente justificou 

seu pedido, expondo os dispositivos legais que citam a obrigatoriedade de prestação de contas em 

relação ao orçamento. O Presidente sugeriu que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas cobre o cumprimento do art. 8º da LRF. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. 

Por fim, colocou em única discussão a Representação nº. 17/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando substituição de um poste na Rua Antônio Damásio, Bairro Jaime Santos. A Vereadora 

proponente justificou seu pedido. O Presidente informou que o próprio usuário deve solicitar pelo 

telefone tal procedimento, bastando para isso informar o número do cliente. O Vereador Geraldo 

comentou sobre o assunto. O Vereador Osmar prestou informações sobre o procedimento a ser 

realizado para substituição de postes. 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 e cinco 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, 25 de junho de 2013. 
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