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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

 Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove e dez minutos horas, 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 Luís 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 31ª Reunião 

Ordinária, realizada em vinte e nove de setembro de dois mil e quatorze. Colocada em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 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 Educação, informando a liberação de recursos financeiros, ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 52.943,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e 

quarenta e três reais). Ofício nº. 396/2014, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

apresentando a Emenda Modificativa nº. 3, ao Projeto de Lei nº. 2005/2014 – Dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 397/2014, dos 

Vereadores Murilo, Jader, Aparecida Baeta e Pedro Marconi, solicitando o envio de ofício ao 

Executivo Municipal, manifestando insatisfação com a Audiência Pública realizada em 3/10/2014, 

nesta Casa. Representação nº. 23/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Representação nº. 25/2014, 

do Vereador Cor Jesus. Representação nº. 26/2014, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 98/2014, 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 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 a Emenda Modificativa nº. 3, ao Projeto 

de Lei nº. 2005/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os vereadores Lucimar, Osmar 

solicitaram que o nome deles fosse incluído no Ofício 397/2014. Após acatado pelo Plenário, o 

Presidente encaminhou tal ofício ao Executivo para as providências devidas. SEGUNDA PARTE 

DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 

1997/2014 – Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Município de Carandaí e o 
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consórcio público para o desenvolvimento da microrregião do Alto Paraopeba e vertentes – 

CONDAPAV, nos termos da Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005 e contém outras 

providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida teceu comentários. O Vereador 

Geraldo, fazendo uso do art. 139 do Regimento Interno, solicitou vistas, sendo deferido pelo 

Presidente após consulta ao Plenário. O Presidente colocou em única discussão a Representação nº 

23/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, solicitando informações à Oi – telefonia fixa, sobre a falta 

de recebimento das faturas pelos moradores da Comunidade do Campestre. Em única discussão, a 

proponente justificou seu pedido. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Representação nº 25/2014, do Vereador Cor Jesus, solicitando à MRS 

Logística melhorias em passagens de nível. Em única discussão, o proponente justificou sua 

proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Representação nº 26/2014, do Vereador Cor Jesus, solicitando à MRS Logística o recuo 

de muro e cerca de trilhos na Rua Major João Rocha. Em única discussão, o proponente justificou 

seu pedido. O Vereador Marconi comentou sobre o assunto. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Continuando, colocou em única discussão a Indicação nº 98/2014, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, apresentando propostas para reestruturação do Fundo Previdenciário.  

Os vereadores Aparecida, Lucimar, Em única discussão e votação, foi aprovada 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 quarenta 

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, 07 de outubro de 2014. 
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