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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

  Aos trinta e um 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. A Vereadora Aparecida Baeta 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 8ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e quatro 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: 

Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro ao Município 

de Carandaí, no valor total de R$95.364,85 (noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos, para pagamento de assistência farmacêutica básica, agentes 

comunitários da saúde e de saúde da família. Comunicados  da Câmara dos Deputados, 

informando a liberação de recursos do orçamento da União pagos ao Município de Carandaí, no 

valor total de R$3.945.916,79 ( três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e 

dezesseis reais e setenta e nove centavos). Convite da Prefeitura Municipal, em atenção à ação da 

Secretaria de Estado para a execução de serviços do Programa Saúde Itinerante, a acontecer no dia 

2 de abril, às 9 horas, na Praça da Estação, em Carandaí/MG. Ofício nº. 776/2014, do Presidente 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, convidando para o Debate Público “O 

Município e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio: Ações locais – Metas Globais. 

Ofício nº. 36/2014, da Supervisora do Departamento Municipal de Educação, agradecendo o 

empréstimo do auditório da Câmara Municipal. Ofício nº. 100/2014, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 1982/2014 – “Autoriza o Executivo a realizar pagamento de 

débito com Fundo Estadual de Saúde e contém outras providências”. Ofício nº. 115/2014, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1983/2014 – “Cria o Programa de 

vacinação de bezerras contra a brucelose no rebanho bovino do Município de Carandaí e contém 

outras providências”. Ofício nº. 83/2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº. 

17/2014, da Câmara Municipal ( Solicitação efetuada ao serviço de ouvidoria, pra alinhamento em 

frente à residência nº. 159, da Alameda Germano Nogueira, Bairro Santa Luzia). Ofício nº. 

86/2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta às Indicações nos 8, 11, 15 e 16/2014 e 

Requerimentos nos 23 e 26/2014. (Patrolamento e encascalhamento das estradas que ligam Bairro 

Santa Cecília à Chácara, Distrito de Hermilo Alves à Ressaca, Córrego da Brígida à Chàcara; 

construção de bueiros na Comunidade do Imbira; aquisição de uniformes e equipamentos de 

proteção para os servidores municipais que trabalham na coleta do lixo; interrupção do trânsito em 

ruas do Bairro centro em dias de festas oficiais, comemorações folclóricas e eventos esporádicos; 

relação de conselhos de políticas públicas atuantes no Município; acionamento da empresa 

Mirante da Serra, para reparar o meio- fio que se encontra danificado na Rua Cônego Cota), 

respectivamente. Ofício nº. 102/2014, do Gabinete do Prefeito, em respostas às Indicações nos 12, 

21, 24 e 25/2014 ( aumento na composição das ondulações transversais e de colocação de placas 

de trânsito; manutenção dos refletores do campo de futebol e ligação dos refletores da Quadra 



 

Ata da 9ª Reunião Ordinária, em 31 de março de 2014. Página 2 

Poliesportiva, ambos de Pedra do Sino; melhorias em ruas do Bairro Ponte Chave; melhorias na 

Avenida do Contorno – Bairro Santana), respectivamente. Ofício nº. 103/2014, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta às Indicações nos 20, 23 e 26/2014 ( melhorias em Ruas do Bairro Santa 

Cecília; instituição de programa de apoio e geração de emprego para jovens; melhorias em ruas da 

Comunidade da Caieira), respectivamente. Ofício nº. 104/2014, do Gabinete do Prefeito, em 

reposta às Indicações nos 27, 28, 29, 30 e 31/2014 ( capina e limpeza de ruas do Caolim e 

COHAB; patrolamento e encascalhamento de estrada e troca ou reforma de mata-burro em estrada 

da Comunidade do Salgado; mudança no atendimento médico no Distrito de Pedra do Sino; 

instalação de sanitários em residências carentes do município; criação de lei sobre semana de 

combate às doenças renais e crônicas), respectivamente. Ofício nº. 105/2014, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta às Indicações nos 26, 27, 28 e 29; Representações nos 2, 3, 4 e 5 e 

Requerimento nº. 3/2014, todos da Câmara Mirim. Ofício nº. 106/2014, do Gabinete do Prefeito, 

em resposta às Indicações nos 1, 2, 3, 4 e 5/2014; Ofício 21/2014 (limpeza em ruas de Pedra do 

Sino; patrolamento e limpeza de estrada que dá acesso à Comunidade do Chuí; reforma do 

Terminal Rodoviário; calçamento e recolhimento de lixo na Comunidade dos Gerais; construção 

de quadra desportiva na Escola de Hermilo Alves; tratam das indicações feitas no ano de 2013 nos 

1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 30, 31, 123 e Requerimento 88, todos do vereador Osmar), respectivamente. 

Ofício nº. 107/2014, Gabinete do Prefeito, em respostas à Indicação nº. 18/2014 e Requerimentos 

nos 31, 32, 33 e 34/2014 (construção de poços semi-artesianos nas Comunidades do Corte de 

Pedra e Córrego de Herculano; posicionamento para contratação de médico em Pedra do Sino; 

cópia da Portaria que nomeou a Comissão responsável pelo concurso público 1/2014; número e 

nome dos alunos que utilizam o transporte para cursos fora do município e número de ônibus que 

realizam este transporte; critérios utilizados na definição do nível de vencimento dos cargos de 

psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta), respectivamente. Ofício nº. 108/2014, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 7/2014 ( transporte para conduzir os alunos ao Centro 

de Ensino Aprendiz e para a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena/MG). Ofício nº. 109/2014, 

do Gabinete do Prefeito,  em resposta aos Requerimentos nos 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 36 e 

37/2014 ( cópia do processo licitatório, notas de empenhos e notas fiscais para aquisição de pneus, 

câmeras de ar e protetores; cópia do processo licitatório, notas de empenho e notas fiscais para a 

contratação de profissional que exerce serviços técnicos de eletricista; informações sobre o 

movimento financeiro do Fundo Previdenciário Municipal; informações sobre índices aplicados à 

saúde do município; informações sobre índices aplicados pela Autarquia Municipal Hospital 

Santana; cópia de contratos de médicos especialistas; cópia do processo e contrato da empresa que 

está realizando a limpeza do rio Carandaí; cópia do processo licitatório de empresa encarregada 

pela ornamentação natalina em 2013; respostas já informadas aos requerimentos 12, 13, 14, 19, 20 

e 21/2014; respostas já informadas aos requerimentos 17 e 18/2014), respectivamente. Ofício nº. 

110/2014, do Gabinete do Prefeito, em respostas às Indicações 32 e 33/2014 e Requerimentos 39, 

45 e 46/2014 ( construção de pista de skate; construção de capela velório no Bairro Ponte Chave; 

existência de projetos em execução ou ações de atenção ao idoso; cópia de processos licitatórios 

na área da educação e de eventos festivos como natal, réveillon; cópia dos processos licitatórios 

referentes ao Carnaval 2014), respectivamente. Ofício nº. 164/2014, da Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, apresentando ata em que a EMATER 

realizou apresentação das atividades 2013, na Comissão. Requerimento nº. 51/2014, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando ao Executivo Municipal a estimativa do 

impacto financeiro-orçamentário ao Projeto de Lei nº. 1980/2014. Indicação nº. 35/2014, do 

vereador Murilo. Requerimento nº. 48/2014, do Vereador Osmar. 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 
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o Projeto de Lei nº. 1982/2014, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1983/2014 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Agricultura, Pecuário, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável. O Vereador Naamã Neil disse as  respostas enviadas pelo 

Executivo Municipal são vazias e que são necessárias as cópias de todos os documentos 

solicitados. 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 Aparecida Baeta no uso do art. 139 do Regimento Interno solicitou 

vistas ao projeto, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária 

que procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

ao 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 437/2014 – “Dá denominação a logradouro no Bairro da 

Garça”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 1966/2014 – “Altera dispositivos que menciona da Lei nº. 

2095/2013 e contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. 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. 1974/2014 – “Denomina 

de Rua Raimundo Patrício da Silva, o logradouro público localizado no Distrito de Hermilo 

Alves neste Município”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 1975/2014 – “Denomina de Travessa  José 

Ferreira de Lima, o Logradouro público localizado no distrito de Hermilo Alves, neste 

Município”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 1971/2014 – “Institui o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 35/2014, do Vereador Murilo, apontando a 

necessidade de melhorias em vias públicas no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e 

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

Requerimento nº. 48/2014, do Vereador Osmar, solicitando informações ao Encarregado do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, da Prefeitura Municipal, sobre pedidos de verba para 

restauração de bens do Município. 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 
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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”, 1º de abril de 2014. 
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