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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATORZE DE ABRIL DE DOIS 

MIL E QUATORZE. 

 

  Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 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 10ª Reunião Ordinária, realizada em sete de abril de dois mil e 

quatorze. Colocada em única discussão, o Presidente solicitou que fosse feita a seguinte 

retificação na ata: onde se lê “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”, 

leia-se “O Presidente informou que o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

ao Projeto de Projeto de Resolução nº. 7/2014 – Institui a Semana Municipal de Cultura no Paço 

Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, já havia sido lido em reunião anterior e que o 

mesmo já possuía três pedidos de vistas”. Salvo esta observação, 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: Comunicado do Ministério da Saúde, informando a 

liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor de R$51.332,67, para 

pagamento de PAB FIXO. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 

recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor de R$51.911,25, para execução de 

programas do FNDE. Convite da Associação Mineira de Municípios, para o 31º Congresso 

Mineiro de Municípios, dias 6, 7 e 8 de maio de 2014, no Expominas – Belo Horizonte-MG. 

Ofício nº. 128/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1984/2014 – 

Altera dispositivos da Lei nº. 1875/2008, procedendo adequações da legislação municipal 

relativa ao Conselho  Tutelar à Lei Federal nº. 12.696/2012, e contém outras providências. 

Ofício nº. 128/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1985/2014 - 

Altera dispositivos da Lei nº. 1615/2002, procedendo adequações da legislação Municipal 

relativa ao Conselho Tutelar à Lei Federal nº. 12696/2012, e contém outras providências. 

Ofício nº. 8/2014, da AMALPA, respondendo ao ofício nº. 148/2014 desta Casa. Indicação nº. 

42/2014, da vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 43/2014, da vereadora Aparecida Baeta. 

Indicação nº. 44/2014, da vereadora Lucimar. Requerimento nº. 58/2014, do Vereador Cor Jesus. 

Requerimento nº. 59/2014, dos Vereadores Cor Jesus e Aécio. DESPACHO DAS 

RRESPONDÊNCIAS – Encaminhou os Projetos de Leis nº. 1984/2014 e 1985/2014 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 7/2014 – “Institui a “Semana 

Municipal de Cultura no Paço Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza”. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que 
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procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº. 1969/2014 – “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – 

CAE e Contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das 

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

aprovação do Projeto de Lei nº. 1980/2014 – “Autoriza o Executivo a realizar pagamentos de 

débitos com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e contém outras providências”. 

Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, pela ILEGALIDADE, e da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, pela APROVAÇÃO, do Projeto de Lei nº. 1976/2014 – “Autoriza o Executivo 

a firmar instrumento de parcelamento junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí, 

referente ao Exercício da Despesa Administrativa e contém outras providências”. O Presidente 

colocou em única discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os 

Vereadores Aparecida Baeta e Naamã Neil teceram comentários sobre o parecer. Em única 

votação, o parecer foi REPROVADO por unanimidade. Desta forma, o Presidente colocou em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº. 1976/2014. O Vereador Naamã Neil teceu comentários. 

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

aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, se reunisse para elaboração do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 

1976/2014. Retomando os trabalhos, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura 

do Parecer de Redação Final ao Projeto de Lei nº. 1976/2014. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 

42/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo melhorias em ponte na Localidade do Chuí. A 

autora justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 43/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo 

captação de água pluvial da estrada paralela à Rodovia BR-040, que liga o referido bairro ao pátio 

do Posto de Combustível Lisboa.  A proposição justificou a indicação. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 

44/2014, da Vereadora Lucimar, sugerindo melhorias pintura e recomposição de telhado do posto 

de Saúde do Bairro Ponte Chave. A autora justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 58/2014, 

do Vereador Cor Jesus, solicitando desativação do Canil Municipal. O Vereador Osmar teceu 

comentários. O Vereador Osmar assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus justificou a 

proposição. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 59/2014, dos 

Vereadores Cor Jesus e Aécio, solicitando informações sobre o projeto que está em andamento na 

Rua Presidente Vargas. O Vereador Osmar assumiu a Presidência. Os Vereadores Cor Jesus, 

Naamã e Geraldo teceram comentários. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Pela Ordem, a Vereadora Aparecida Baeta falou sobre o 

Projeto de Lei nº. 1978/2014 e das correções a serem feitas, apontadas pela Assessoria Jurídica 

destra Casa. O Presidente informou que a Câmara Municipal funcionará na quinta-feira, dia 

17/4/2014, de 7h às 13h. Inscrito na Palavra Livre, o Vereador Naamã Neil, falou sobre os 

pedidos de informações encaminhados ao Poder Executivo, que não são respondidos em tempo 

hábil, demonstrando um desrespeito para com o Legislativo e dos desmandos que vem ocorrendo 

no Município. 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 
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a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e dez 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”, 15 de abril de 2014. 
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