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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos doze dias de agosto 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 ausência 

do Vereador Osmar 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 

Vigésima Quarta Reunião Ordinária, realizada em dezenove de agosto de dois mil e treze. 

Colocada em única discussão, 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: Comunicados do 

Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros repassados ao município de 

Carandaí no mês de julho de 2013, no valor de R$121.027,67 (cento e vinte e um mil, vinte e sete 

reais e sessenta e sete centavos). Convite da AMALPA para Assembléia Ordinária no dia 29 de 

agosto, no Restaurante, Churrascaria e Pousada São Sebastião em Queluzito. Convite da ALMG 

para abertura do Calendário de Atividades de Monitoramento de Políticas Públicas, no dia 21 de 

agosto. Ofício nº. 396/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº. 1948/2013 

– Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do município de 

Carandaí – MG e contém outras providências. Ofício nº. 398/2013, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 1949/2013 – Altera Dispositivos da lei nº. 1506/1997. Ofício nº. 

421/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução nº. 8/2013 – 

Dispõe sobre a coleta diferenciada de todo o lixo produzido nas dependências da Câmara 

Municipal de Carandaí. Ofício nº. 425/2013, do Vereador Aécio, apresentando o Projeto de Lei 

Complementar nº. 1/2013 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 

2004, que institui o Código de Posturas do Município de Carandaí e dá outras providências. 

Ofício nº. 426/2013, dos Vereadores Naamã e Murilo, apresentando o Projeto de Lei nº. 422/2013 

– Declara a Associação Comunitária e do Produtor Rural da Ressaca, Entidade de utilidade 

Pública Municipal. Ofício nº. 427/2013, do Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de 

Resolução  nº. 9/2013 – Dá denominação às salas do Paço Legislativo Municipal “João Luiz 
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Alves de Souza”. Indicação nº. 139/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 142/2013, 

da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 143/2013, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 

144/2013, do Vereador Murilo Paulino. Indicação nº. 145/2013, do Vereador Cor Jesus. 

Requerimento nº. 158/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 163/2013, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento nº. 165/2013, do Vereador 

Cor Jesus. Representação nº. 19/2013, do Vereador Osmar. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências 

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

encaminhou o  Projeto de Lei nº. 1948/2013, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à 

Comissão de Serviços e Obras Municipais e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1949/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Resolução 

nº. 8/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº. 1/2013 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, à Comissão de Serviços e Obras Municipais e à Comissão de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 422/2013 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável. Encaminhou o Projeto de Resolução  nº. 9/2013  à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Em obediência ao Art. 90 do Regimento Interno, o Presidente 

informou que o Requerimento nº. 163/2013, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas será encaminhado ao Prefeito, e informou que o prazo para exarar parecer passará para, no 

máximo, 30 dias, conforme § 1º do citado artigo. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação, pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1940/2013 – 

Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do Município de Carandaí e 

contém outras providências. Em primeira e segunda discussões e votações foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Continuando, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos 

pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Serviços e Obras 

Municipais, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1940/2013 – Dispõe sobre a retirada de 

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

Em primeira discussão, o Vereador Cor Jesus comentou sobre a importância do referido projeto e 
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de como surgiu a idéia. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente colocou 

em terceira votação o Projeto de Lei nº. 417/2013 – Dispõe sobre a proibição 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, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do 

parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 

419/2013 – Dá denominação a logradouros no Bairro Crespo. Em terceira discussão e votação, 

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

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

ao Projeto de Lei nº. 420/2013 – Dá denominação a logradouro no Bairro Herculano Pena. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, solicitou à 

Secretária para que procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 1939/2013 – Autoriza a celebração de convênios com 

instituições de ensino para fins de concessão de estágios e contém outras providências. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.  O Presidente solicitou 

à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 7/2013 – Altera dispositivos da Resolução 

nº. 3, de 20 de novembro de 2002, que introduz a leitura de um Versículo da Bíblia Sagrada no 

início de cada sessão ordinária da Câmara. O Vereador Naamã, fazendo uso do art. 139 do 

Regimento Interno, solicitou vistas do projeto, sendo deferido pelo Presidente. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 139/2013, da 

Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo necessidades de melhorias em rede esgoto. A Vereadora 

proponente justificou seu pedido. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 142/2013, da Vereadora Aparecida 

Baeta, sugerindo necessidades de reativação de Posto de Saúde. A Vereadora em questão 

justificou sua proposição. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Colocou em única discussão a Indicação nº. 143/2013, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo 

criação de feira livre. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 144/2013, do Vereador Murilo Paulino, sugerindo 

parceria entre a prefeitura Municipal de Carandaí e a Comunidade Terapêutica Bom Pastor. O 

Vereador proponente justificou seu pedido, explicitando sobre a importância do trabalho da 
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Clínica na recuperação do dependente químico. O Vereador Jader convidou o Vereador Murilo 

para participar das reuniões do COMAD. A Vereadora Aparecida comentou sobre o assunto, 

prestando algumas informações. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 145/2013, do Vereador Cor Jesus, 

sugerindo pavimentação de trecho da Rua Professor Sebastião Patrús de Souza. Em única votação 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocou em única discussão o Requerimento nº. 

158/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informação quanto a restauração da Igreja 

Nossa Senhora da Glória, na Comunidade da Ressaca. A Vereadora Proponente justificou seu 

pedido. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 165/2013, do Vereador Cor Jesus, solicitando acionamento da 

Comissão de Serviços e Obras Municipais para averiguar algumas situações que vem ocorrendo 

no Parque Municipal José Gonçalves Costa. A Vereadora Lucimar assumiu a Presidência e o 

Vereador Cor Jesus explanou sobre o pedido, informando que parece estar havendo um descuido 

na sua manutenção. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente 

colocou em única discussão a Representação nº. 19/2013, do Vereador Osmar, solicitando a 

instalação de uma filial do PLANAF. Em única votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. 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 ausência do Vereador 

Osmar e a presença dos demais 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, 27 de agosto de 2013. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


