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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS 

MIL E QUATORZE. 

 

 Aos vinte e dois 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 11ª 

Reunião Ordinária, realizada em quatorze de abril 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: Convite da Prefeitura Municipal de 

Carandaí, através do Departamento Municipal de Educação, para as Festividades de 90 anos de 

Emancipação Política. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros ao Município de Carandaí, para a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 26.455,53 (vinte e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).  Ofício nº. 40/2014, da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres, em resposta ao Ofício nº. 139/2014, da Câmara 

Municipal. Ofício nº. 204/2014, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comunicando 

o arquivamento do Inquérito Civil nº. MPMG – 0132.12.00052-7. Ofício nº. 141/2014, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1986/2014 – Dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e contém outras providências. Ofício nº. 

142/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 

1978/2014 – Reestrutura o RPPS do Município de Carandaí – MG, e dá outras providências. 

Ofício nº. 143/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1987/2014 – 

Reestrutura o RPPS do Município de Carandaí – MG, e dá outras providências. Indicação nº. 

45/2014, dos vereadores Naamã e Murilo. Indicação nº. 46/2014, do vereador Aécio. Indicação 

nº. 47/2014, do vereador Aécio.  Requerimento nº. 61/2014, do Bloco da Oposição. 

Requerimento nº. 62/2014, do Bloco da Oposição. Requerimento nº. 66/2014, da Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação. Requerimento nº. 67/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Ofício nº 142/2014, do Executivo Municipal, solicitando a retirada de pauta do Projeto 

de Lei nº 1978/2014. 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. 1986/2014 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Tendo em vista a 

solicitação constante no Ofício 142/2014, do Executivo, o Projeto de Lei nº 1978/2014foi 

retirado de pauta. Encaminhou o Projeto de Lei nº 1987/2014 à Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: 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. 1980/2014 – Autoriza o 

Executivo a realizar pagamentos de débitos com a Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL e contém outras providências. Em terceira discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Saude, Saneamento e Meio Ambiente, ambos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1972/2014 – Dispõe sobre a arborização urbana no 

Município de Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação nº. 45/2014, dos vereadores Naamã e Murilo, 

apontando a necessidade patrolamento e encascalhamento de estradas de comunidades próximas 

ao Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação nº. 46/2014, do vereador Aécio, apontando a necessidade de retirada de entulhos no 

Bairro COHAB. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 

47/2014, do vereador Aécio, apontando a necessidade de recuperação de bueiro para escoamento 

de água pluvial, no Bairro COHAB. Em única discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento nº. 61/2014, dos vereadores Naamã, Aparecida Baêta, Murilo, 

Marconi e Welington, solicitando ao Executivo Municipal informações pertinentes ao Fundo 

Previdenciário Municipal. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº. 62/2014, dos vereadores dos vereadores Naamã, Aparecida Baêta, Murilo, 

Marconi e Welington, solicitando ao Executivo Municipal informações pertinentes ao Fundo 

Previdenciário Municipal. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº. 66/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao 

Executivo a relação nominal dos componentes do Conselho Fiscal e Conselho de Previdência. 

Em única discussão e votação foi aprovado 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 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 Francisco Eustáquio Teixeira”, 23 de abril de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente – 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

Vice- Presidente 

LUCIMAR LIMA NEVES 

Secretária 

 


