
 

Ata da 33ª Reunião Ordinária, em 13 de outubro de 2014. Página 1 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

 

 

  Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezenove e 

quinze 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 32ª 

Reunião Ordinária, realizada em seis de outubro 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: Ofício nº. 357/2014, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 143/2014, Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº. 057/2007, de 09.01.2007 e contém outras providências. Ofício nº. 401/2014, 

do Presidente da Comissão de Participação Popular, encaminhando proposições apresentadas pela 

Câmara Mirim. Ofício nº. 403/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Pedro e Welington, 

apresentando a Proposta de Emenda a LOM nº. 27/2014 – Altera o art. 197 da Lei Orgânica 

Municipal. Ofício nº. 404/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando dia e 

horário das reuniões. Ofício nº. 406/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, solicitando a retirada de pauta das Emendas Supressiva nº. 1 e Modificativa nº. 

2 ao Projeto de Lei nº. 1970/2014. Indicação nº. 99/2014, do Vereador Murilo. Indicação nº. 

100/2014, do Vereador Murilo. Indicação nº. 101/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Indicação 

nº. 102/2014, do Vereador Naamã. Representação nº. 27/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. 

Requerimento nº. 133/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Requerimento nº. 135/2014, da 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Requerimento nº. 136/2014, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Requerimento nº. 137/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.  Requerimento nº. 

138/2014, do Vereador Aécio. Requerimento nº. 139/2014, da Comissão de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente e Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana.  Requerimento 

nº. 140/2014, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e Comissão de Serviços, Obras 
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Municipais e Mobilidade Urbana. Requerimento nº. 141/2014, do Vereador Naamã. Relatório da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. 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 Complementar nº. 143/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou a Proposta de Emenda a LOM nº. 27/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Deferiu o Ofício nº. 

406/2014 da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e retirou de pauta às 

Emendas Supressiva nº. 1 e Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 1970/2014. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Ofício nº. 

392/2014, do advogado Dr. Diocledes José Maria e da Procuração do Senhor Moacir Tostes de 

Oliveira, para apresentação de defesa oral referente ao julgamento das contas do Município de 

Carandaí referente ao exercício financeiro de 2005. A seguir, convidou o Dr. Diocledes para 

adentrar ao Plenário. Solicitou a Secretária que procedesse a leitura do Parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais, às contas do Município de Carandaí, referente ao exercício financeiro 2005. O Dr. 

Diocledes fez uso da palavra para apresentação da defesa ao julgamento das contas. A seguir, O 

Presidente colocou o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas em única 

discussão. O Vereador Aécio Flávio solicitou ao Presidente a suspensão da reunião por cinco 

minutos para que os vereadores da Bancada da Situação se reunissem para análise do parecer. 

Retomando os trabalhos o Presidente colocou em única discussão o parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O Vereador Geraldo Francisco, líder da Bancada da 

Situação, teceu comentários posicionando-se pela manutenção do Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais. Os Vereadores Aparecida Baeta, Naamã Neil e Murilo Paulino 

teceram comentários manifestando seu voto pela aprovação das contas. O Vereador Osmar Severino 

assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus teceu comentários manifestando pela aprovação das 

contas. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. O Vereador Osmar Severino fez uso da 

palavra posicionando-se pela rejeição das contas. Em única votação, o parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi aprovado por seis favoráveis e quatro contrários. 

Desta forma, devido à ausência de quórum qualificado de dois terços, ficam rejeitadas as contas do 

Município referente ao exercício de 2005 e mantido o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. A seguir, a Secretária procedeu a leitura do Projeto de Resolução nº. 

16/2014 - “Rejeita as contas do Município de Carandaí, referente ao exercício financeiro de 
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2005”. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente colocou em primeira e segunda discussão e votação, a Emenda Modificativa nº. 1 ao 

Projeto de Lei nº. 1997/2014 – “Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Município de 

Carandaí e o 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”, sendo aprovada 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. 1997/2014 - “Ratifica o 

protocolo de intenções firmado entre o Município de Carandaí e o consórcio público para o 

desenvolvimento da microregião 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 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 Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei nº. 

2015/2014 – “Autoriza o Município a receber em doação área de terras localizadas em Pedra do 

Sino e contém providências. Em primeira discussão, O Vereador Naamã manifestou seu voto 

favorável a aprovação dos Projetos de Leis nº. 2015/2014 e 2016/2014. 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 Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 2016/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a receber em 

doação área de terras no Bairro Crespo e contém 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. No uso do art. 136, 

do Regimento Interno, a Vereadora Aparecida Baeta solicitou a retirada de pauta do Requerimento 

nº. 133/2014, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Na sequência, colocou em única votação a 

Indicação nº. 99/2014, do Vereador Murilo, sugerindo limpeza de córrego. O proponente teceu 

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

a Indicação nº. 100/2014, do Vereador Murilo, sugerindo construção de ponte no distrito de Pedra 

do Sino. O vereador proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única votação a Indicação nº. 101/2014, da 

Vereadora Aparecida Baêta, sugerindo melhorias na rede de esgoto. O Vereador Osmar Severino 

teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em 
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única votação a Indicação nº. 102/2014, do Vereador Naamã, sugerindo limpeza em via pública. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única votação a 

Representação nº. 27/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, solicitando limpeza da linha férrea. A 

Vereadora proponente justificou a representação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 135/2014, da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, solicitando audiência pública com o Chefe do Executivo, o Diretor-

Presidente da Autarquia Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí e a Supervisora do 

Departamento Municipal de Saúde, para discutir questões sobre a saúde pública no Município. O 

Vereador Osmar Severino teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 136/2014, da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando Audiência 

Pública para discussão do PL nº. 2008/2014. Em única discussão, a Vereadora Aparecida justificou 

a proposição. O Vereador Geraldo Francisco teceu comentários. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 137/2014, 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando informações ao Executivo Municipal, 

para que a Comissão possa emitir Parecer na Proposta de Emenda à LOM nº. 25/2014. Em única 

discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 138/2014, do Vereador 

Aécio, solicitando informações ao Executivo sobre o transporte de alunos da linha Tabuleiro. O 

vereador proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A 

seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 139/2014, da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente e Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 

solicitando informações à Senhora Supervisora do Departamento Municipal de Saúde. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência , colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 140/2014, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, solicitando a leitura da ata da reunião conjunta das Comissões em 

sete de outubro de 2014. Em única discussão, os Vereadores Jader e Naamã Neil teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura das 

atas da reunião conjunta das Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Logo após, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 141/2014, do Vereador Naamã, solicitando informações da Senhora Supervisora 

do Departamento Municipal de Saúde, quanto ao andamento do pedido de consulta do Paciente 

Vitor Henrique de Carvalho Cunha. O Vereador Naamã justificou a proposição. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Comissão de Participação Popular retirou de pauta o 
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Ofício nº. 401/2014, da Comissão de Participação Popular, encaminhando proposições apresentadas 

pela Câmara Mirim, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária 

que procedesse a leitura do Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, sobre denuncia da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Os Vereadores Naamã 

Neil e Geraldo Francisco teceram comentários. 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 e duas horas e 

cinquenta 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”, 13 de outubro de 2014. 
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