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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

 Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezenove horas e quinze 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 9ª Reunião Ordinária, realizada em trinta e um de 

março de dois mil e quatorze. 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: Comunicados do 

Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, no 

valor total de R$9.476,80 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), para 

pagamento  de Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS). Comunicados do Ministério da Saúde, 

informando a liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor total de R$9.996,85 

(nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta  e cinco centavos), para pagamento  de 

Programa de Assistência Farmacêutica Básica, COMP 02/2014. Comunicação/ SUM/SPGF/DCF/ nº. 

0023/2014, da Secretaria de estado de Transporte e Obras Públicas, informando a celebração de 

Convênio. Ofício nº. 163/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando Emenda 

Aditiva nº. 1 ao Projeto de Lei n. 1973/2014 – Dispõe sobre a reformulação do conselho Municipal 

de Defesa e Conservação de Meio Ambiente – CODEMA e Contém outras providências. Ofício nº. 

165/2014, da Comissão de Participação Popular, encaminhando as proposições da Câmara Mirim. 

Ofício nº. 170/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando Projeto de resolução nº. 9/2014 – 

Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dipõe sobre o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Ofício nº. 171/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, 

apresentando  Projeto de Resolução nº. 10/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 4, de 14 de 

outubro de 2009, que altera a competência das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

Carandaí, dispostas na Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, e dá outras providências. 

Ofício nº. 173/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, encaminhando o Convite do Lançamento Oficial 

do Parlamento Jovem 2014. Requerimento nº. 50/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, solicitando ao Executivo informações necessárias à apreciação do Projeto de Lei nº. 

1972/2014. Indicação nº 36/2014, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 37/2014, da vereadora 

Lucimar. Indicação nº. 38/2014, da vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 39/2014, da vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação nº. 40/2014, do vereador Murilo. Indicação nº. 41/2014, do vereador 

Murilo. Requerimento nº. 52/2014, da Comissão de Participação Popular. Requerimento nº. 53/2014, 

da Comissão de Participação Popular. Requerimento nº. 57/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Moção nº. 8/20104, dos Vereadores Cor Jesus, Geraldo e Lucimar. 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. 1973/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de 

Resolução nº. 9/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Igualmente, encaminhou o 

Projeto de Resolução nº 10/2014 à Comissão de Legislação Justiça e Redação. 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, 

pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 7/2014 – Institui a “Semana Municipal de Cultura no 

Paço Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza. Em primeira e segunda discussão e votação foi 
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aprovado por unanimidade. Na sequência solicitou a Secretária para que procedesse à leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 

1969/2014 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE e Contém outras 

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

Naamã, com fulcro no art. 139 do Regimento Interno, solicitou vistas do Projeto justificando que não 

é contra o projeto, mas necessita de um tempo maior para analisá-lo tendo em vista sua 

complexidade. O Presidente deferiu o pedido. Indicação nº 36/2014, do Vereador Cor Jesus, 

reiterando a solicitação contida na Indicação nº 56/2011 e reiterada na Indicação nº 29/2013, sobre a 

cessão de espaço para realização de feiras por ambulantes no estacionamento do Parque Municipal 

“Vô Costa”. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 38/2014, da 

vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a retirada de entulhos do antigo Almoxarifado da Prefeitura de 

Carandaí. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 39/2014, da 

vereadora Aparecida Baeta, sugerindo o patrolamento e encascalhamento de estradas, na localidade 

da Picada. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 40/2014, do 

vereador Murilo, sugerindo melhorias em via pública no Distrito de Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 41/2014, do vereador Murilo, 

sugerindo a limpeza no córrego que passa pelo Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº. 52/2014, da Comissão de Participação 

Popular, solicitando que seja encaminhada ao Departamento Municipal de Saúde, carta de cidadão 

carandaiense com vistas a sanar questões oriundas de tratamento neurológico. Em única discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 53/2014, da Comissão de Participação 

Popular, solicitando que seja encaminhada ao Executivo, carta de cidadão carandaiense, a respeito de 

cumprimento de dispositivo do Código de Posturas. Em única discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº. 57/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando intervenção do 

Executivo junto à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, para colocação de luminárias 

em postes da Rua Vereador José Barbosa, Bairro Crespo. Em única discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Moção de Pesar nº. 8/20104, dos Vereadores Cor Jesus, Geraldo e Lucimar, a ser 

encaminhada à família do Senhor Edson Sebastião da Costa. Em única discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Ofício nº. 165/2014, da Comissão de Participação Popular, 

encaminhando as proposições da Câmara Mirim. O Presidente consultou ao Plenário sobre a 

possibilidade de votação em bloco, sendo acatado por todos. Em única discussão e votação, as 

proposições foram aprovadas 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 publicidade 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 vinte 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 Francisco Eustáquio Teixeira”, 08 de abril de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente – 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

Vice- Presidente 

LUCIMAR LIMA NEVES 

Secretária 

 


