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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E 

TREZE. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, às dezenove horas 

e sete 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 Sétima 

Reunião Ordinária, realizada em dezoito de março de dois mil e treze. A seguir, colocou a ata 

em única discussão. O vereador Naamã solicitou que constasse em ata que a Vereadora 

Lucimar disse na reunião anterior, que ele referiu-se ao Senhor Prefeito como “mentiroso” e 

“sem vergonha”. O Vereador Geraldo sugeriu que a vereadora Lucimar retirasse tal acusação. 

A Vereadora Lucimar disse ter ouvido a gravação da reunião, pediu desculpas ao Vereador e 

aos presentes pelo equívoco em sua fala, por afirmar que o citado Vereador tivesse usado as 

expressões acima citadas requerendo, portanto, que constasse somente a fala em que o 

vereador Naamã referiu-se ao Senhor Prefeito como mentiroso. Em única votação a ata foi 

aprovada por unanimidade. 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 1ª Conferência de Controle Externo, nos dias18 e 19 de abril de 2013. 

Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recurso financeiro ao 

Município de Carandaí, no valor de R$23.042,00, para execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício nº. 167/2013 - do Gabinete do Deputado 

Bráulio Braz, respondendo Ofício do Vereador Cor Jesus. Ofício nº. 109/2013, do Gabinete 

do Prefeito, respondendo Ofício nº. 108/2013 (Relatório da Comissão de Serviços e Assuntos 

Municipais). Os Vereadores Naamã e Murilo solicitaram cópias do referido ofício. Ofício nº. 

138/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando Emenda Supressiva 

nº. 1 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. Indicação nº. 53/2013, dos vereadores Pedro Marconi e Welington.  Indicação 

nº. 54/2013, dos vereadores Aécio, Geraldo, Jader, Lucimar e Osmar Severino. Indicação nº. 

55/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 57/2013, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Indicação nº. 63/2013, do Vereador Osmar Severino. Indicação nº. 64/2013, do 

Vereador Cor Jesus Moreno. Requerimento nº. 68/2013, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento nº. 69/2013, do Vereador Naamã Neil. 

Representação nº. 10/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. Relatório da Comissão de 
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Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pelo Vereador Osmar, concernente 

a propagandas pintadas no muro ao lado do Terminal Rodoviário. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente encaminhou a Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto 

de Lei n° 1928/2013, à Comissão Legislação, Justiça e Redação. A Vereadora Aparecida 

Baeta justificou a citada Emenda. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO – DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES. O Presidente solicitou à secretária que 

procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Educação, Cultura, Esporte, Laser e Turismo, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1927/2013 

– “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte de Carandaí- COMEC e 

contém outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu 

comentários a respeito do Projeto. O Vereador Geraldo Francisco com fulcro no Art. 161 do 

Regimento Interno, solicitou adiamento de votação do referido projeto, o que foi concedido 

pelo Presidente. Continuando com os trabalhos, o Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 53/2013, dos vereadores Pedro Marconi e Welington, indicando nomes para 

homenagem com o “Diploma Mulher Cidadã”. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi 

colocada em única votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou 

em discussão a Indicação nº. 54/2013, dos vereadores Aécio, Geraldo, Jader, Lucimar e 

Osmar Severino, indicando nomes para homenagem com o “Diploma Mulher Cidadã”. Não 

havendo quem quisesse discuti-la, em única votação foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente colocou em discussão a Indicação nº. 55/2013, da Vereadora 

Aparecida Baeta, sugerindo colocação de placa de estacionamento proibido, na Rua Juca 

Fonseca. O Vereador Geraldo Francisco pediu esclarecimento acerca da localização da 

referida rua, o que foi respondido pela proponente. Em única discussão e votação. Aprovada 

por unanimidade. A seguir o Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 57/2013, 

da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo extensão de rede elétrica com colocação de poste e 

luminária na Rua Ivan Antônio de Oliveira, Bairro Caulim. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, colocada em única votação foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, o 

Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 63/2013, do Vereador Osmar Severino, 

sugerindo disponibilização de veículo para transporte de alunos, sendo justificada pelo 

proponente. O Vereador Naamã teceu comentários a respeito e com base no Art. 139 do 

Regimento Interno, solicitou vistas à Indicação, o que foi concedido pelo Presidente. Ato 

contínuo, o Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 64/2013, do Vereador Cor 

Jesus Moreno, sugerindo retirada de terra na Rua Cônego Cota. O Vereador Geraldo 

Francisco, teceu comentários acerca da citada Indicação. O Vereador Cor Jesus passou a 

presidência ao Vereador Osmar, a fim de justificar a referida Indicação. Reassumindo a 

Presidência, o vereador Cor Jesus, colocou a indicação em única votação, sendo aprovada por 

unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 68/2013, 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando ao Executivo 

informações sobre qual o valor pago à Associação dos Municípios da Micro-Região da 
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Mantiqueira – AMMA de janeiro a dezembro de 2012. O Vereador Naamã teceu comentários 

a respeito e solicitou ao líder do Executivo que exija maior agilidade na resposta do referido 

requerimento. Não havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em única votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Na sequencia, o Presidente colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 69/2013, do Vereador Naamã Neil, solicitando ao Executivo cópia do 

contrato do profissional nutricionista responsável pela elaboração do cardápio da merenda 

escolar, no ano de 2013. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando com 

os trabalhos, o Presidente colocou em única discussão a Representação nº. 10/2013, da 

Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Deputado Federal Márcio Reinaldo Dias 

Moreira (PP/MG), solicitando recursos para perfuração de poços artesianos na Comunidade 

Vila Nascimento, Souza e Tabuleiro, sendo justificada pela proponente. O Presidente solicitou 

à Vereadora que incluísse na citada Representação a Comunidade do Retiro do Baú, o que foi 

concedido pela proponente. Não havendo quem mais quisesse discuti-la, foi aprovada por 

unanimidade. Na sequencia, o Presidente colocou em única discussão, o Relatório da 

Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pelo Vereador Osmar, 

concernente a propagandas pintadas no muro ao lado do Terminal Rodoviário. O Vereador 

Osmar teceu comentários a respeito e solicitou o direito de abstenção de voto. Os Vereadores 

Geraldo Francisco, Naamã e Aparecida Baeta também comentaram o Relatório. Não havendo 

quem mais quisesse discuti-lo, em única votação, foi aprovado por nove votos e uma 

abstenção. Inscrito na PALAVRA LIVRE, o Vereador Murilo Paulino dos Santos, discorreu 

sobre o atendimento no Pronto Socorro. Comentou que uma cidadã carandaiense o procurou 

para reclamar a falta de médico em um plantão na noite do dia vinte e quatro de março, no 

Hospital Municipal Santana, o que, segundo o vereador foi apurado e comprovado. Diante 

disso, explanou sobre a necessidade de solicitar ao Executivo urgência em resolver tal 

situação, tendo em vista a segurança da saúde da população. O Vereador Naamã solicitou um 

aparte ao Vereador Murilo e falou sobre uma informação recebida de que o Hospital havia 

perdido uma verba no valor de R$100.000,00 por falta de médicos, e ainda, que na Farmácia 

Municipal não está tendo veículo disponível para buscar nem mesmo vacina para as crianças. 

Ressaltou que por ter sido uma notícia informal, cabe o acionamento da Comissão de Serviços 

e Obras Municipal ou de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente para averiguação dos fatos. O 

Vereador Osmar, requereu um aparte ao Vereador Murilo, sugerindo que sejam apurados os 

fatos e incluídos no Relatório da Comissão que será feito na próxima terça-feira. O Vereador 

Osmar com fulcro no art. 113, inciso VI, do Regimento Interno, explanou sobre as condições 

da Escola Infantil do Distrito de Pedra do Sino, alegando ter um relatório de um engenheiro 

civil, onde está exposto os motivos pelos quais esta Escola ainda não está sendo utilizada. O 

Vereador Murilo, em um aparte, afirmou que a referida escola tem condições para ser 

inaugurada. O Vereador Osmar questionou ao Vereador Murilo, se em caso de abertura da 

Escola, ele assumiria total responsabilidade em relação às pessoas que utilizarem o citado 

ambiente. O Vereador Geraldo Francisco, com fulcro no art. 113, inciso II, do Regimento 
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Interno, sugeriu que o Presidente designasse uma comissão para apurar a veracidade dos fatos 

comentados, e que está havendo uma protelação durante o uso da palavra livre. O Presidente 

atendendo a sugestão do Vereador Geraldo, consultou o Plenário sobre a convocação de uma 

Comissão Especial para averiguar a situação da referida escola, o que foi aprovado por todos 

os edis. O Presidente nomeou os vereadores Marconi, Murilo e Osmar para comporem a 

Comissão Especial para apuração dos fatos. O Vereador Osmar, Solicitou dispensa da 

comissão, o que foi concedido pelo Presidente, que nomeou consecutivamente os vereadores 

Aécio, Geraldo e Marconi para compor a referida comissão. O Vereador Naamã, com fulcro 

no art. 113, inciso VI, do Regimento Interno teceu comentários, ressaltando a necessidade de 

o Executivo fiscalizar a obra e cobrar da Construtora o cumprimento efetivo, conforme 

exposto no edital de contratação dos serviços. 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 minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado 

eletronicamente. Eu, Vereadora Lucimar Lima Neves, Secretária, solicitei a lavratura da 

presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

 

Plenário Vereador Celestino Baptista, 25 de março de 2013. 
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