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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 ausência da Vereadora Aparecida Baeta e a 

presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão 

e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária, 

realizada em dezessete de março 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: Comunicado do Ministério da Saúde, informando a 

liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor de R$55.818,35 (cinqüenta e 

cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), para pagamento de Piso Estratégico 

– Gerenciamento de Risco de VS (FNS) COMP 01/2014 MUNICIPAL UF MG e AÇÕES 

ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (FNS) COMP 01/2014 MUNICIPAL UF 

MG. Comunicado das Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos do orçamento 

da União pago ao Município de Carandaí, no valor de R$129.309,83 (cento e vinte e nove mil, 

trezentos e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao mês de dezembro/2013. Convite da 

Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, para a 209ª 

Assembléia Ordinária, dia 28/03/2014, às 14h, em Congonhas/MG. Intimação n. 4786/2014, do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o Parecer Prévio daquela Corte 

de Contas, às contas do Município de Carandaí, referente ao Exercício de 2006. 

Correspondência do Instituto Tiradentes, comunicando que os Vereadores Jader José de 

Paiva, Osmar Severino de Souza e Cor Jesus Moreno, foram os melhores avaliados em nossa 

cidade, mediante idônea pesquisa de opinião pública. Ofício nº. 1076110000/8698/14, da Oi 

Telecomunicações, respondendo o Ofício nº. 89/2014, desta Casa. Ofício nº. 96/2014, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando aprovação em regime de urgência do Projeto de Lei nº. 

1978/2014 - Reestrutura o RPPS do Município de Carandaí - MG, e contém outras 

providências. Ofício nº. 78/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício nº. 17/2014, desta 

Casa. Indicação nº. 32/2014, dos Vereadores Aécio, Geraldo, Jader, Lucimar e Osmar. Indicação 

nº. 33/2014, dos Vereadores Aécio, Geraldo, Jader, Lucimar e Osmar. Requerimento nº. 36/2014, 

dos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã, Murilo, Pedro Marconi e Welington. Requerimento nº. 

37/2014, da Comissão de Saúde/Saneamento/Meio Ambiente. Requerimento nº. 39/2014, da 

vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 45/2014, do Vereador Naamã. Requerimento nº. 

46/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã, Murilo, Pedro Marconi e Welington. 

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 Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

às contas do Município referente ao exercício 2006, à Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas e ao ex-prefeito Moacir Tostes de Oliveira. O Vereador Osmar Severino, 

Líder do Prefeito Municipal, solicitou a retirada de pauta dos Projetos de Leis 

Complementares nº. 137, 140 e 141/2014, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 
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SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude, pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 7/2014 – “Institui a 

“Semana Municipal de Cultura no Paço Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza”. A 

Vereadora Lucimar Neves, no uso do art. 139 do Regimento Interno, solicitou vistas, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura 

do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação do Projeto de 

Resolução nº. 8/2014 – “Altera dispositivos da Resolução  nº. 2, de 12/2/2008, que dispõe 

sobre o Regimento Interno dos Vereadores Mirins da Câmara municipal de Carandaí”.  Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela aprovação do Projeto de 

Lei nº. 437/2014 – “Dá denominação a logradouro no Bairro da Garça”. Em primeira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Osmar 

Severino assumiu a presidência. Em segunda discussão, o Vereador Cor Jesus teceu 

comentários. O Vereador Cor Jesus reassumiu a presidência. Em segunda votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a 

leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação do Projeto 

de Lei nº. 438/2014 – “Altera dispositivos da Lei nº. 1.860, de 20/2/2008 - que Institui a 

Câmara Mirim do Município de Carandaí e estabelece normas de funcionamento”. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

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

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

nº. 1966/2014 – “Altera dispositivos que menciona da Lei nº. 2095/2013 e contém outras 

providências”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 1966/2014 – “Altera dispositivos que menciona da Lei nº. 

2095/2013 e contém outras providências”. ”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. 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. 1971/2014 – “Institui o 

Fundo Municipal de Meio Ambiente”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras 

Municipais, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1974/2014 – “Denomina de Rua Raimundo 

Patrício da Silva, o logradouro público localizado no Distrito de Hermilo Alves neste 

Município”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 1975/2014 – “Denomina de Travessa  José Ferreira de lima, 

o Logradouro público localizado no distrito de Hermilo Alves, neste Município”. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº. 1964/2014 – “Institui no 

Município de Carandaí – MG o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
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CREAS e contém outras providências”.  O Presidente consultou o Plenário sobre a dispensa 

de leitura da redação final do projeto, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou 

em única discussão e votação a Indicação nº. 32/2014, dos Vereadores Aécio, Geraldo, Jader, 

Lucimar e Osmar, apontando a necessidade de construção de pista de skate no Bairro Cohab. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou 

em única discussão e votação a Indicação nº. 33/2014, dos Vereadores Aécio, Geraldo, Jader, 

Lucimar e Osmar, apontando a necessidade de construção de uma Capela Velório no Bairro 

Ponte Chave. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 36/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, 

Naamã, Murilo, Pedro Marconi e Welington, solicitando suporte da assessoria jurídica para 

que tome providências quanto o posicionamento do Executivo não haver respondido no prazo, 

informações solicitadas e devidamente aprovadas em reunião ordinária da Câmara Municipal. 

O Vereador Naamã Neil teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 37/2014, da 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, solicitando suporte da assessoria jurídica 

para que tome providências quanto ao posicionamento de executivo não haver respondido 

dentro do prazo informações solicitadas, devidamente aprovadas em reunião ordinária da 

Câmara Municipal. O Vereador Naamã Neil teceu comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 39/2014, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao 

Executivo, sobre projetos ou ações de atenção ao idoso. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

45/2014, do Vereador Naamã, solicitando documentação ao Executivo, relativas ao 

Departamento Municipal de Licitações e Compras. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

46/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã, Murilo, Pedro Marconi e Welington, 

solicitando ao Executivo, cópias dos processos licitatórios referente à promoção de 

Carnaval/2014. O Vereador Naamã Neil teceu comentários. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Vereador Geraldo Francisco, no uso do art. 33 do 

Regimento Interno, falou sobre alguns trabalhos da AMALPA no Município de Carandaí. 

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 ausência da 

Vereadora Aparecida Baeta e a presença dos demais 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”, 25 de março de 2014. 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente – 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

Vice- Presidente 

LUCIMAR LIMA NEVES 

Secretária 
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