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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUATORZE. 

 

 Aos vinte e seis 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 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 16ª 

Reunião Ordinária, realizada em vinte de maio 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: Comunicado do Ministério da Saúde, 

informando a liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor de R$4.460,00 

(quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), para pagamento de Saúde Bucal. 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$ 94.053,39 (noventa e quatro mil cinqüenta e três reais e trinta e nove 

centavos). Convite da Comissão de movimento de reativação do Grupo Escoteiro Barão de Santa 

Cecília de Carandaí, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e o Lions Clube de Carandaí, 

para reunião de dia 27 de maio às 19h30min, no Plenário da Câmara Municipal de Carandaí. 

Convite da Escola Municipal Abelard Pereira, para o “Arraiá do Abelard”, dia 8 de junho às 14h 

no Parque de Exposição. Ofício nº. 193/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de 

Lei nº. 1991/2014 – Dá denominação ao Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS. Ofício nº. 219/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de 

Lei nº. 439/2014 – Altera dispositivos da Lei nº. 1894, de 1º. De dezembro de 2008, que dispõe 

sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para crianças e adolescentes portadores de 

diabetes, intolerância ao glúten e ao ovo, nas escolas públicas do município de Carandaí. Ofício 

nº. 235/2014, da vereadora Aparecida Baeta, informando que a equipe de monitoramento do 

Parlamento Jovem Minas 2014, estará em visita, neste Legislativo dia 28 de maio de 2014. 
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Ofício nº. 236/2014, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 1, de 13 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre o regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. 

ENCAMINHAR À COMISSÃO ESPECIAL. Ofício nº. 095/2014, do Departamento 

Municipal de Saúde, informando que estão buscando locais adequados para a construção de 

Unidade Básica de Saúde nas localidades: Campestre, Pedra do Sino, Crespo, Santa Cecília, 

COHAB, Vale Verde e Hermilo Alves. Indicação nº. 63/2014, do Vereador Murilo. Indicação nº. 

64/2014, do Vereador Murilo. Indicação nº. 65/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta e Naamã. 

Indicação nº. 66/2014, da vereadora Aparecida Baeta. Representação nº. 14/2014, da Comissão 

de Serviços e Obras Municipais. Requerimento nº. 80/2014, do Vereador Osmar. Requerimento 

nº. 81/2014, do vereador Aécio. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente 

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

estariam à disposição na Secretaria. A seguir, encaminhou o Projeto de Lei nº. 1991/2014 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 439/2014 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 1 à 

Comissão Especial composta pelos vereadores Naamã, Lucimar e Aparecida. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do Parecer 

de Redação Final ao 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 terceira discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Indicação nº. 63/2014, do Vereador Murilo, sugerindo a 

necessidade de construção de ponte no Bairro Vista Alegre. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº. 64/2014, do Vereador Murilo, sugerindo necessidade 

de retirada de mata-burro, nas Comunidades dos Palmeiras e Pedra Do Sino e a retirada do mata-

burro situado na localidade conhecida como “Taipas”. Em única discussão os Vereadores Murilo 

e Naamã teceram comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 

65/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta e Naamã, sugerindo necessidade de patrolamento e 

encascalhamento de estrada na Comunidade de conhecida como ‘Ponte Escura’. A Vereadora 

Aparecida teceu comentários. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação nº. 66/2014, da vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a necessidade de limpeza de 

Córrego na Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Representação nº. 14/2014, da Comissão de Serviços e Obras Municipais, a ser encaminhada a 
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MRS Logística. O Vereador Naamã, embasado no art. 139 do Regimento Interno, solicitou 

vistas, sendo deferido pelo Presidente. O Vereador Osmar solicitou a retirada de pauta do 

Requerimento nº. 80/2014, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre em qual mês e 

ano foi depositada em conta do Município a verba para a construção da UBS no antigo 

almoxarifado da Prefeitura Municipal e qual a data de assinatura do convênio para construção da 

referida unidade de Saúde. A solicitação foi deferida pelo Presidente. Requerimento nº. 81/2014, 

do vereador Aécio, questionando ao responsável da farmácia João Paulo II, o motivo de não ter 

atendido a Senhora Vanda Tavares de Melo Almeida. Em única discussão, o Vereador Aécio 

justificou seu pedido. Em única 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 horas e quinze 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”, 27 de maio de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente – 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

Vice- Presidente 

LUCIMAR LIMA NEVES 

Secretária 

 


