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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUATORZE. 

 

  Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezenove horas e 

dez 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 Luis 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 15ª Reunião Ordinária, realizada em doze de maio de dois mil e 

quatorze. Colocada em única discussão e votação, 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$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), para pagamento 

de programa de melhoria do acesso e da qualidade. Convite do Departamento Municipal de 

Esportes e do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, para inauguração do 

Centro de Treinamento de Artes Marciais, dia 30/5/2014, às 18h30, na Praça da Estação. 

Correspondência dos filhos do Senhor Ilídio, agradecendo homenagem desta Casa pelo 

passamento do Senhor Ilídio. Ofício nº. 173/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo a 

Indicação nº. 35/2014, do Vereador Murilo Paulino, e Requerimento nº. 48/2014, do Vereador 

Osmar Severino. Ofício nº. 182/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 

nº. 58/2014, do Vereador Cor Jesus Moreno, e Requerimento nº. 59/2014, dos Vereadores Cor 

Jesus e Aécio Flávio. Ofício nº. 200/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo as 

Indicações nº. 48 e 49/2014, do Vereador Cor Jesus. Ofício nº. 207/2014, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo a Indicação nº. 50/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Ofício nº. 

64/2014, da Autarquia Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí, encaminhando a relação de 

todos os médicos que atuaram no mês de abril/2014 no Hospital e Pronto Atendimento 

Municipal. Ofício nº. 217/2014, do Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Resolução 

nº. 11/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. Ofício nº. 218/2014, do 

Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Resolução nº. 12/2014 – Dispõe sobre a 

criação do Programa “Cine Câmara” e dá outras providências”. Ofício nº. 221/2014, do 

Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 4/2014 – Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº. 51, de 10 de outubro de 2006, que institui o 

parcelamento do solo no Município de Carandaí”. Indicação nº. 57/2014, do Vereador 

Welington Luis. Indicação nº. 58/2014, do Vereador Aécio Flávio. Indicação nº. 59/2014, do 

Vereador Osmar Severino. Indicação nº. 60/2014, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 

61/2014, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 62/2014, do Vereador Cor Jesus. 

Requerimento nº. 76/2014, da Bancada da Oposição.  Requerimento nº. 77/2014, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 78/2014, do Vereador Welington. 

Requerimento nº. 79/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Representação nº. 13/2014, do 

Vereador Aécio Flávio. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição 



 

Ata da 16ª Reunião Ordinária, em 24 de maio de 2014. Página 2 

dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à 

disposição na Secretaria. O Vereador Cor Jesus retirou de pauta o Projeto de Resolução nº. 

11/2014. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 12/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou 

o Projeto de Lei Complementar nº. 4/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: 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. 1982/2014 – “Autoriza o Executivo a realizar pagamento de débito com o Fundo 

Estadual de Saúde e contém outras providências”. Em primeira discussão, a Vereadora 

Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

segunda 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 

1988/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos ao Clube do Cavalo de 

Carandaí e contém outras providências”. O Vereador Murilo Paulino solicitou abstenção de 

votação no referido projeto. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

nove votos favoráveis. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado 

parecer para terceira discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretária que realizasse a 

leitura da redação final do Projeto de Lei nº. 1988/2014. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por nove votos favoráveis. 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. 1989/2014 – “Autoriza 

o Município de Carandaí a repassar recursos à Associação Comunitária e do Produtor Rural 

do Convento e contém outras providências”. Em primeira discussão, os Vereadores Pedro 

Marconi e Naamã Neil teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para terceira discussão e 

votação, o Presidente solicitou à Secretária que realizasse a leitura da redação final do Projeto 

de Lei nº. 1989/2014. Em terceira discussão, a Vereadora Aparecida, Presidente da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, solicitou que fosse corrigida a redação do art. 1º: onde se lê 

– “...recursos até a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)”, leia-se: “...recursos da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Em terceira votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 57/2014, do Vereador 

Welington Luis, sugerindo melhorias na Rua Coletor Clóvis Teixeira (descido do Hospital 

Santana). O vereador proponente justificou a indicação. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 58/2014, do Vereador 

Aécio Flávio, sugerindo a revitalização do canteiro central e colocação de meio-fio na 

Avenida Vereador Sizenando Teixeira de Carvalho, no Bairro Crespo. Em única votação, foi 

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

59/2014, do Vereador Osmar Severino, sugerindo reforma e construção de postos de saúde em 

diversas localidades. O Vereador Naamã Neil teceu comentários, ressaltando que a verba para 

construção da UBS no antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal, foi conseguida através de 

convênio na Administração anterior e se encontra em conta do Município desde o ano 2012, 

conforme documentos de posse do vereador. O Vereador Osmar Severino solicitou ao 

Vereador Naamã que apresentasse os documentos que comprovem que a verba se encontra em 
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conta do Município desde o ano de 2012.  O Vereador Naamã Neil disse que apresentará ao 

Vereador Osmar Severino e aos demais edis, os documentos que comprovam a liberação da 

verba das construções da UBS e da Farmácia de Minas. A Vereadora Aparecida Baeta teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em 

única discussão a Indicação nº. 60/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo melhorias na rede 

de esgoto na Rua Antônio Bibiano de Melo, no Bairro Acampamento. O Vereador Osmar 

Severino assumiu  a Presidência. O vereador proponente justificou a indicação. O Vereador 

Cor Jesus reassumiu a presidência. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 61/2014, do Vereador Cor Jesus, 

sugerindo fechamento e sonorização do Calçadão em dias de jogos da Seleção Brasileira de 

Futebol, durante a Copa do Mundo 2014. O Vereador Pedro Marconi sugeriu a colocação de 

um telão. O Vereador Osmar Severino assumiu a Presidência. O vereador proponente 

justificou a indicação e disse que não incluiu a colocação de telão, pois um equipamento de 

alta definição para transmissão dos jogos durante o dia seria dispendioso para o Município. 

Ressaltou que na Administração anterior, a Prefeitura Municipal adquiriu um televisor de 

grande porte, que supre as necessidades do evento. O Vereador Cor Jesus reassumiu a 

presidência. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 62/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo a implantação dos 

serviços de hemodiálise no Município de Carandaí. O Vereador Osmar Severino assumiu  a 

Presidência. O vereador proponente justificou a indicação. O Vereador Cor Jesus reassumiu a 

presidência. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 76/2014, da Bancada da Oposição, solicitando ao 

Executivo Municipal informações sobre as metas atingidas em 2013 referentes à saúde da 

mulher. A Vereadora Aparecida Baeta justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 77/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal que tome as 

devidas providências para notificar os proprietários de lotes situados na Rua Ademar Vale, no 

Bairro Nossa Senhora do Rosário, para limpeza dos mesmos. Os Vereadores Aparecida Baeta, 

Pedro Marconi e Geraldo Francisco comentaram a proposição. Em única votação, foi 

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

78/2014, do Vereador Welington, solicitando ao Executivo Municipal informações a 

formação de novas turmas de Técnico em Contabilidade, Técnico em Administração e 

Técnico em Enfermagem, no Colégio Municipal “Prefeito Abeilard Pereira”. O vereador 

proponente justificou a proposição. Os Vereadores Pedro Marconi, Aparecida Baeta e Geraldo 

Francisco comentaram a proposição. O Vereador Pedro Marconi comentou a dispensa do 

enfermeiro conhecido como “Tião”, que trabalhava na ortopedia do Hospital Sant´Ana. O 

Vereador Geraldo Francisco disse que o enfermeiro era funcionário do ortopedista e não do 

Município. Diante das divergências, o Presidente acionou a Comissão de Saúde, Saneamento 

e Meio Ambiente para apuração dos fatos. Em única votação, foi aprovado por unanimidade a 

Requerimento 78/2014. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

79/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre o não cumprimento da Lei Municipal nº. 2.093, de 23 de dezembro de 2013. A 

vereadora proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Representação nº. 13/2014, do 

Vereador Aécio Flávio, solicitando à CEMIG solicitando a troca de luminárias na Rua 

Professor Camargo, no Bairro Acampamento.  Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, solicitou à secretária que procedesse a leitura do Relatório da 
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Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre a Audiência Pública 

que discutiu o art. 24 do Código de Posturas do Município, com voto separado do Vereador 

Geraldo Francisco. O Presidente colocou em única discussão o Relatório apresentado pelos 

Vereadores Pedro Marconi e Naamã Neil. Os Vereadores Geraldo Francisco, Pedro Marconi, 

Naamã Neil e Aparecida Baeta comentaram o relatório.  O Vereador Osmar Severino assumiu  

a Presidência. O Vereador Cor Jesus comentou o relatório. O Vereador Cor Jesus reassumiu a 

presidência. Em única votação, o Relatório apresentado pelos Vereadores Pedro Marconi e 

Naamã Neil, recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o voto de 

qualidade do Presidente pela reprovação do Relatório. Desta forma, o Presidente colocou em 

votação o Relatório apresentado pelo Vereador Geraldo, que recebeu cinco votos favoráveis e 

cinco votos contrários, tendo o voto de qualidade do Presidente pela aprovação do Relatório. 

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 duas horas e quarenta 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”, 25 de maio de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente – 
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