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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

No primeiro dia do mês de dezembro 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 39ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e quatro de novembro 

de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão e votação, 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: Comunicados do 

Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de 

Carandaí, no valor de R$ 9.476,80 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). 

Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 23.820,00 (vinte e três mil, oitocentos e 

vinte reais). Correspondência do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Carandaí/MG, 

desejando felicitações natalinas e de ano novo. Carta nº. 993/GCA, da MRS Logística, em resposta ao 

Ofício 411/2014, que encaminhou a Representação 27/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Intimação 

nº. 26.629/2014, processo nº. 912677, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando 

o parecer prévio relativo às contas municipais do exercício 2013. Ofício nº. 483/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2022/2014 – Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar 

e contém outras providências. Ofício nº. 486/2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Ofício nº. 

484/2014. Ofício nº. 486/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando a Subemenda Modificativa 

nº. 1 à Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 – Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Posturas do Município de 

Carandaí e contém outras providências. Ata da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 17/2014, que 

discutiu junto à MRS problemas relacionados à passagem de nível que liga o centro da cidade ao Bairro 

Olímpico. Representação nº. 31/2014 da Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº. 11/2014, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Moção nº. 12/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº. 13/2014, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Moção nº. 14/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. DESPACHO DAS 
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CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, 

comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria. O Presidente encaminhou a 

Intimação nº. 26.629/2014 à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, conforme art. 65 

do Regimento Interno. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2022/2014 às Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Encaminhou a Subemenda Modificativa 

nº.1 à Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela 

aprovação da Subemenda Modificativa nº. 1 à Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 

2008/2014 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o exercício de 2014 e dá 

outras providências. Em primeira discussão os Vereadores Naamã, Geraldo e Aparecida teceram 

comentários, justificando o posicionamento. Em primeira votação a Subemenda teve cinco votos 

favoráveis e cinco votos contrários. Coube ao Presidente o voto de minerva, que fez sua justificativa e 

solicitou vista para melhor análise. Em consulta ao Plenário o pedido foi aprovado por seis votos 

favoráveis e quatro votos contrários. A seguir, o Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à 

leitura do parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria 48/2014, ao Projeto de Projeto de 

Decreto nº. 3/2014 – Concede título de cidadania honorária ao Senhor Eustáquio Patrício Fátima de 

Souza. Consoante o art. 135, § 1º do Regimento Interno, colocar o projeto em única discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. 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 Resolução nº. 

19/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 11, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos servidores da 

Câmara Municipal de Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, 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. 447/2014 – Altera dispositivos da 

Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 2011, que fixa os vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal e 

dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 448/2014 – Dá denominação a logradouro no 

Bairro Crespo e dá outras providências.  Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Representação nº. 31/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à empresa 

de Telefonia Móvel VIVO, solicitando colocação de antena na Comunidade do Campestre. Em única 
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discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Moção nº. 11/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, 

congratulando a Professora Maria das Graças e a aluna Ivana, pelo recebimento de premiação na 

Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. A Vereadora Aparecida Baeta justificou sua proposição. Em 

única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Moção nº. 12/2014, da Vereadora Aparecida 

Baeta, parabenizando o Delegado de Polícia Civil, Dr. Itamar e a servidora municipal Sueli pelo Projeto 

Cidadania na Escola, desenvolvido junto às redes de ensino. A Vereadora proponente justificou seu 

pedido. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Moção nº. 13/2014, da Vereadora 

Aparecida Baeta, parabenizando o Grupo de Escoteiros “Barão de Santa Cecília”, pela sua reativação. 

A Vereadora Aparecida explanou os motivos da sua proposição. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Moção nº. 14/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, parabenizando o Grupo 

Metamorfose, entidade filantrópica que desenvolve projetos sociais em busca de novos talentos 

artísticos em nosso município. A Vereadora proponente justificou seu pedido. Em única discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. O Vereador Naamã, fazendo uso do art. 113 do Regimento 

Interno manifestou-se solicitando a documentação pendente solicitada no Requerimento 160/2014, no 

tocante ao Projeto de Lei 2008/2014, quanto ao Quadro Demonstrativo das Receitas e da Mensagem que 

não atende o que determina a Lei 4320/64. 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. 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, 02 de dezembro de 2014. 

 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


