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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E TREZE. 

 

 Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezenove horas e vinte 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador 

Cor Jesus Moreno e secretariada pela Vereadora Lucimar Neves. 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 39ª Reunião Ordinária, realizada em dois de dezembro de dois mil e treze. 

Colocada em única discussão, 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:  Convite do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais para participar da sessão solene de investidura de 

Conselheiro da Corte, a acontecer no dia 11 de dezembro de 2013, às 17 horas, na sede do 

Tribunal, em Belo Horizonte. Convite da Educação Infantil Tia Catharina Puiatti, para a 

solenidade de formatura de suas turmas, a acontecer dias  10 e 11/12/2013, às 19h, no Garças 

Clube. Convite da Escola  Municipal Deputado Abelard Pereira, para a solenidade de 

formatura, a acontecer dia 12 de dezembro às 19h, no Garças Clube. Ofício nº. 497/2013, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 396/2013, desta Casa Legislativa. Ofício nº. 

498/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 428/2013, desta Casa 

Legislativa. Ofício nº. 499/2013, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 444/2013, 

desta Casa Legislativa. Ofício nº. 510/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei nº. 1961/2013 – Autoriza o Município de Carandaí, através do Executivo, a firmar 

termo de acordo com a Cimento Tupi S.A. e contém outras providências. Ofício nº. 511/2013, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1962/2013 – Autoriza o Município 

de Carandaí, através do Executivo, a firmar termo de convênio com a MRS Logística S.A. e 

contém outras providências. Ofício nº. 693/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando 

o Projeto de Lei nº. 431/2013 – Dispõe sobre controle da quantidade de açúcar na merenda 

escolar. Indicação nº. 202/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 203/2013, do 

vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 201/2013, da vereadora 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. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1961/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e à Comissão de Serviços e Obras Municipais. A seguir, encaminhou o Projeto de 

Lei nº. 1962/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Serviços e 

Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 431/2013 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e à Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à secretária que efetuasse a leitura do parecer da 

Comissão Especial, nomeada pela Portaria 51/2013 ao Veto parcial ao Projeto de Lei nº. 

1950/2013 – Autoriza o Executivo a implantar no município o “Programa Porteira Adentro” 

e contém outras providências. A Vereadora Aparecida, fazendo uso do artigo 139 do 

Regimento Interno, solicitou vistas, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A seguir, o 
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Presidente solicitou à secretária que procedesse a leitura dos pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 1959/2013 – Dispõe 

sobre a autorização para a participação do Município de Carandaí no consórcio 

intermunicipal de reciclagem e compostagem e contém outras providências. Em 1ª e 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente solicitou à 

secretária que efetuasse a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Comissão de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 1960/2013 – Ratifica o protocolo de intenções, subscrito 

por municípios da região do alto das vertentes, para constituição do consórcio 

intermunicipal de saúde alto das vertentes e contém outras providências. Em 1ª e 2ª discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente solicitou à secretária que 

procedesse a leitura do parecer de redação final, elaborado pela Comissão de Justiça e 

Redação, conforme art. 163 do Regimento Interno, à Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal nº 24/2013 – Acrescenta dispositivos à Lei Orgânica Municipal. Em 2º turno de 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou à secretária que 

executasse a leitura do parecer de redação final, elaborado pela Comissão de Justiça e 

Redação, conforme art. 163 do Regimento Interno, ao Projeto de Lei nº. 1953/2013 - Orça a 

receita e fixa a despesa do Município de Carandaí/MG, para o exercício de 2014 e dá 

providências. Em 3ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade 

aos trabalhos, o Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 202/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de conservação de estrada na localidade 

do Dombe. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou 

em única discussão a Indicação nº. 203/2013, do vereador Cor Jesus, sugerindo cessão de 

espaço no Parque Municipal para desenvolvimento dos trabalhos da ONG “Amor Animal”. 

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

Requerimento nº. 201/2013, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando agendamento de 

reunião com representantes da sociedade para tratar de assunto referente à defensoria pública. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 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 cinquenta 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, 10 de dezembro de 2013. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


