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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezessete horas e quinze 

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 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 40ª Reunião 

Ordinária, realizada em primeiro de dezembro 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: Convite da escola Municipal Deputado Abelard Pereira, 

para solenidade de conclusão do Ensino Fundamental, dia 12 de dezembro de 2014, às 19h, no 

Garças Clube em Carandaí. Convite do Centro de Saúde de Carandaí para palestra “Doenças 

Sexualmente Transmissíveis”, dia 19 de dezembro, 14h, Câmara Municipal. Ofício nº. 495/2014, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando retirada de pauta dos Projetos de Leis nº. 2013 e 2014/2014. 

Ofício nº. 496/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando os Projetos de Leis nº.  2023/2014 – 

Autoriza o Município a permutar lotes de sua propriedade por área de terreno no Bairro Ponte 

Chave e contém outras providências, 2024/2014 – Autoriza o Município a permutar lote de sua 

propriedade por área de terreno em Hermilo Alves e contém outras providências e 2025/2014 – 

Autoriza o Município a receber em doação área de terreno em Campestre e contém outras 

providências. Ofício nº. 500/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o Projeto de Lei 

2026/2014 – Autoriza o Município de Carandaí a doar lotes ao “Centro de Convivência para 

Idosos de Carandaí” e contém outras providências. Ofício nº. 219/2014 - 120ª Cia Polícia Militar, 

encaminhando minuta do projeto para melhorar a sinalização de Trânsito da Cidade de Carandaí. 

Ofício nº. 445/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando Emenda Modificativa nº. 1 ao 

Projeto de Lei nº.  2017/2014 – Dispõe sobre o Transporte Escolar de Estudantes de Cursos 

Técnicos ou Universitários e Contém outras providências. Ofício nº. 497/2014, dos Vereadores 

Aparecida Baeta, Murilo, Pedro Marconi e Welington, solicitando retirada de pauta da proposta de 

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº. 27/2014. Indicação nº. 115/2014, dos Vereadores Aécio e 
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Lucimar. Indicação nº. 123/2014, dos Vereadores Pedro Marconi e Jader. Requerimento nº. 

165/2014 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o Projeto de Lei Complementar nº.  144/2014. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição de todos as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Ato contínuo, encaminhou os 

Projetos de Lei 2023/2014, 2024/2014 e 2025/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, 

e de Serviços e Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Igualmente, encaminhou o Projeto de Lei 

nº. 2026/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, e de Serviços e Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº 2017/2014 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: 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 2003. Em única 

discussão, os Vereadores Cor Jesus e Geraldo teceram comentários. Em única votação foi aprovado 

por nove votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de Resolução nº. 21/2014 – Aprova as 

contas do Município de Carandaí, referente ao exercício financeiro de 2005. Em primeira e 

segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 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 2015 e dá outras providências. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovada por seis votos favoráveis e cinco contrários, com o voto de 

qualidade do Presidente. Projeto de Lei nº. 2008/2014 – Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Carandaí para o exercício de 2015 e dá outras providências. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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. A Vereadora Aparecida, fazendo uso do art. 139 do 

Regimento Interno, solicitou vista da Subemenda de sua autoria, sendo aprovado pelo Plenário e 

deferido pelo Presidente. Projeto de Lei Complementar nº. 143/2014 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº. 57/2007, de 9 de janeiro de 2007, e contém outras providências. Em primeira e 

segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 

Complementar nº. 144/2014 – Dispõe sobre a alteração de alíquotas de contribuição para o custeio 

do serviço de iluminação pública e contém outras providências. Em primeira discussão, os 
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Vereadores Aparecida, Geraldo e Murilo comentaram sobre o assunto, tendo este último solicitado 

vista, conforme artigo 139 do Regimento Interno, o que foi indeferido pelo Presidente. Em primeira 

e segunda votação foi aprovado por seis votos favoráveis e cinco contrários, com o voto de 

qualidade do Presidente.  Indicação nº. 115/2014, dos Aécio e Lucimar, apontando a necessidade de 

cessão de imóvel público à Associação Comunitária do Bairro Olímpico. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação nº. 123/2014, dos Vereadores Pedro Marconi e 

Jader, apontando a necessidade de limpeza de parque de recreação. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 165/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, solicitando a convocação da Servidora Superintendente do Fundo Previdenciário 

Municipal, Fabiana Francisca Resende do Carmo e do Assessor Jurídico desta Autarquia. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Relatório da Comissão de Serviços e Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o Projeto de Lei Complementar 144/2014. Em única 

discussão e 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 uma horas e trinta 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, 10 de dezembro de 2014. 
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