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ATA DA DECIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E 

TREZE. 

 

 Em treze de maio de dois mil e treze, às dezenove horas e dez minutos, a Câmara 

Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus e 

secretariada pela Vereadora Lucimar. 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 

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 14ª Reunião Ordinária, 

realizada em seis de maio de dois mil e treze. Colocada em única discussão e votação, a ata 

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: Ofício nº. 242/2013, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, Coordenadora do Parlamento Jovem, informando os dias e 

horários das reuniões dos grupos de trabalho, o tema e subtemas da edição 2013. 

Correspondência do coordenador Comunitário CPP – Conselho Comunitário de Pastoral - 

Davi Pedro de Medeiros, cumprimentando as Vereadoras Lucimar e Aparecida Baêta, pela 

presença na festa da padroeira do Chuí. Indicação nº. 97/2013, do Vereador Osmar Severino 

de Souza. Indicação nº. 98/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza.  Indicação nº. 

99/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação nº. 100/2013, do Vereador Osmar 

Severino de Souza. Indicação nº. 101/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação 

nº. 103/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação nº. 104/2013, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 106/2013, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta. Requerimento nº. 96/2013, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baeta. Moção nº. 6/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências 

recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria.  SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura dos pareceres 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
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Turismo, favoráveis ao Projeto de Lei Complementar nº. 133/2013 – Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº. 58/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Educação e do 

Magistério do Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais. Em primeira discussão, os 

Vereadores Aparecida e Cor Jesus teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

solicitou à Secretária que procedesse à leitura do parecer de Redação Final ao Projeto de Lei 

nº. 1932/2013 – Autoriza o Município, através do Executivo a celebrar convênio com o 

Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil e contém outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Osmar, pela ordem, solicitou 

a votação em bloco das suas indicações, pois as mesmas já foram lidas em Plenário. O 

Presidente consultou ao Plenário, que votou favoravelmente. Desta forma, o Presidente 

colocou em única discussão as Indicações nº. 97/2013, sugerindo a pavimentação de rua na 

comunidade da Ressaca, nas proximidades da escola; nº. 98/2013, sugerindo a limpeza no 

entorno da escola da comunidade da Ressaca; nº. 99/2013, sugerindo o patrolamento e 

encascalhamento da estrada que liga as comunidades da Ressaca e Retiro do Baú; nº. 

100/2013, sugerindo a reforma da escola da comunidade do Retiro do Baú; nº. 101/2013, 

sugerindo a limpeza no entorno da escola da comunidade da Ressaca; nº. 103/2013, sugerindo 

a pavimentação de rua na comunidade da Ressaca, nas proximidades do posto de saúde. Em 

única votação, foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, colocou em única discussão 

a Indicação nº. 104/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, sugerindo 

melhorias na rede de esgoto na Vila Nascimento, na comunidade do Corte de Pedra, que foi 

justificada pela proponente. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 106/2013, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baeta,sugerindo a colocação de placas com indicação de “Área Hospitalar” e 

“Silêncio”, nas proximidades do Hospital Municipal Sant’ Ana, sendo justificada pela 

Vereadora proponente. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 96/2013, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal informações quanto à publicação em 

meio eletrônico da execução orçamentária e financeira do Município, em atendimento à Lei 

Complementar nº. 131/2009, tendo a Vereadora proponente comentado sobre o assunto. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Moção 
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nº. 6/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada ao Senhor Antônio Carlos de 

Albuquerque, parabenizando-o pela matéria publicada no Jornal Estado de Minas em 

6/5/2013. Em única discussão, o Vereador Osmar assumiu a Presidência para que o Vereador 

Cor Jesus justificasse sua proposição. Reassumindo a Presidência, a moção foi colocada em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA 

REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de avisos 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 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 Celestino Baptista, 14 de maio de 2013. 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


