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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E TREZE. 

 

 Aos doze dias de agosto 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. A Vereadora Aparecida 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 22ª 

Reunião Ordinária, realizada em cinco de agosto de dois mil e treze. Colocada em única 

discussão, foi aprovada por 9 (nove) votos a 0 (zero), uma vez que o Vereador Jader se 

ausentou do Plenário no momento da votação. 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 execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 50.381,00 

(cinquenta mil, trezentos e oitenta e um reais). Convite do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome para participação em Seminário de Políticas Sociais, a acontecer no 

dia 15 de agosto de 2013, em Belo Horizonte. Intimação nº. 13034/2013, do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido sobre as contas 

do Município de Carandaí do exercício 2011. Ofício nº. 15/2013, da ONG “Amor Animal”, 

solicitando auxílio para fiscalizar a condições de funcionamento do canil municipal. Ofício nº. 

352/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1945/2013 – Dispõe 

sobre alteração do percentual para suplementação de dotação orçamentária na Lei 

Municipal nº. 2042/2012, que orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para 

o exercício de 2013.  Ofício nº. 361/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos 

requerimentos números 97, 98 e 101/2013 e Indicações nos 105, 107, 108, 109, 110 e 

111/2013. Ofício nº. 365/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos nos 

96/2013 e Indicações números  97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 e 106/2013. Ofício nº. 

369/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1946/2013 – Dispõe 
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sobre a instituição do Programa Geração Esporte na Cidade – PROGEC e contém outras 

providências. Ofício nº. 346/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves, apresentando o Projeto 

de Decreto Legislativo nº. 1/2013 – Concede título de cidadania honorária ao Senhor Márcio 

Martins Sant’Ana. Ofício nº. 380/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apresentando 

o Projeto de Lei nº. 420/2013 – Dá denominação a logradouro no Bairro Novo Horizonte. 

Ofício nº. 393/2013, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 421/2013 – Altera a 

regulamentação da verba indenizatória devida aos vereadores, dos serviços vinculados ao 

serviço do mandato, disponibilizados ou indenizados pela Administração do Poder 

Legislativo. Ofício nº. 394/2013, do Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Resolução 

nº. 7/2013 – Altera dispositivos da Resolução nº. 3/2002, que introduz a leitura de um 

versículo da Bíblia Sagrada, no início de cada sessão ordinária da Câmara. Indicação nº. 

132/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. Indicação nº. 133/2013, do vereador Cor Jesus 

Moreno. Indicação nº. 134/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

Indicação nº. 135/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 

136/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Requerimento nº. 150/2013, do 

vereador Osmar Severino de Souza. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

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

informou que tais estariam à disposição na Secretaria.  De acordo com o art. 65 do Regimento 

Interno, o Presidente encaminhou a intimação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para emissão de parecer. 

Encaminhou o Ofício nº. 15/2013, da ONG “Amor Animal” à Comissão de Serviços e Obras 

Municipais, para averiguação. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1945/2013 às comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.  Encaminhou o 

Projeto de Lei nº.
 
1946/2013 às comissões de Legislação, Justiça e Redação; de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo nº. 1/2013 à Comissão Especial formada pelos 

Vereadores Aparecida, Marconi e Geraldo. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 421/2013, às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

O Vereador Osmar solicitou a retirada de pauta do Projeto de Resolução nº. 5/2013. O 

Presidente encaminhou o Projeto de Resolução nº. 7/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 420/2013 às comissões de Legislação, Justiça e 
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Redação e de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

solicitou a Secretária para que procedesse à leitura do Parecer de Redação Final da Comissão 

de legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 3/2013 – Altera dispositivos da 

Resolução nº. 5/2009, que dispõe sobre a instituição de comissões administrativas 

permanentes da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras providências. Em terceira 

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

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

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos favoráveis ao Projeto de 

Resolução nº. 4/2013 – Altera dispositivos da Resolução nº. 11/2010, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras, vencimentos e remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira e segunda discussões e votações, 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras 

Municipais, ambos favoráveis ao Projeto de Lei nº. 417/2013 – Dispõe sobre a proibição de 

uso de aparelhos de som instalados em veículos automotores, estacionados ou em movimento, 

nas vias e logradouros públicos, nos horários e condições que menciona e dá outras 

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

discussão, o Vereador Osmar assumiu a Presidência e o Vereador Cor Jesus manifestou-se 

sobre o conteúdo do projeto. Reassumindo a Presidência, o Projeto foi colocado em segunda 

votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária para que 

procedesse à leitura do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

sobre o Quadro de Detalhamento Despesas para o Orçamento 2014 e o Quadro de 

Detalhamento de Despesas para o PPA 2014/2017. Em única discussão, o Vereador Osmar 

assumiu a Presidência e o Vereador Cor Jesus comentou sobre o mesmo. Reassumindo a 

Presidência, colocou o parecer em única votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 132/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, 

apontando a necessidade de extensão de rede elétrica na Comunidade da Caieira. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 133/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de 

colocação de luminárias em Rua do Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única votação, foi 
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aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 

134/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de 

limpeza e construção de bueiro em Rua do Bairro Praia. A Vereadora proponente justificou 

seu pedido. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Em seguida, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 135/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Beta, 

apontando a necessidade de composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A 

proponente explanou sobre a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 136/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de extensão de pavimentação em Rua 

do Bairro Olímpico. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Na seqüência, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 150/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, 

solicitando intervenção junto ao Executivo para colocação de sinal de internet na Comunidade 

do Dombe. O Vereador proponente justificou seu pedido. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente informou às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de 

Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

que no Projeto de Lei nº. 1945/2013 foi solicitada urgência na votação. Desta forma, 

consultou o Plenário sobre tal pedido, sendo acatado 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 uma horas 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, 13 de agosto de 2013. 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


