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ATA DA DECIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

TREZE. 

 

 Em vinte de maio de dois mil e treze, às dezenove horas e cinco 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 15ª Reunião Ordinária, 

realizada em treze 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: Comunicado do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros, destinados à execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$34.605,38 (trinta e 

quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos). Ofício nº. 269/2013, da Diretoria 

de Infraestrutura Ferroviária, apresentando relatório de inspeção técnica no Município de 

Carandaí/MG, com vistas a avaliar possíveis conflitos causados pela ferrovia no município. 

Ofício nº. 249/2013, do vereador Murilo Paulino dos Santos, apresentando o Projeto de Lei nº. 

416/2013 – “Dá denominação a Quadra Poliesportiva”. Requerimento nº. 97/2013, da 

vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Requerimento nº. 98/2013, do vereador 

Osmar Severino de Souza. Requerimento nº. 101/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, 

Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington. Indicação nº. 105/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 107/2013, do vereador Osmar Severino de Souza. 

Indicação nº. 108/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. Indicação nº. 109/2013, do vereador 

Cor Jesus Moreno. Indicação nº. 110/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. Indicação nº. 

111/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. Moção nº. 7/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta. 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 Projeto de Lei nº. 416/2013, às comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O 

Presidente solicitou à Secretária que realizasse a leitura do parecer de redação final, 

apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, 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. 414/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro 

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

sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 97/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações sobre a paralisação de 

emissão de carteiras de trabalho. A Vereadora Aparecida Baeta justificou a proposição, 
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destacando a grande relevância deste serviço para a população. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

98/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, solicitando ao Executivo a intervenção junto 

à empresa de telefonia OI, para instalação de telefonia fixa nas Comunidades do Chuí, 

Moreiras e Matinada. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 101/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, 

Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando ao Executivo documentos atinentes 

ao transporte escolar. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 105/2013, da vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de limpeza no córrego no Bairro COHAB e 

construção de guarda-corpo no citado córrego. A Vereadora Aparecida Baeta comentou a 

proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 107/2013, do vereador Osmar Severino de Souza, apontando a 

necessidade de pintura de faixas de pedestre, nas ruas da cidade. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 

108/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de extensão de rede de 

esgoto e construção de bueiros, em trecho da Rua Paulo Batista Gravina, Bairro Nossa 

Senhora do Rosário. O Vereador Osmar Severino assumiu a presidência. O Vereador Cor 

Jesus justificou a indicação. O Vereador Cor Jesus reassumiu a presidência. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 109/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de poda e 

retirada de ervas daninhas em árvores localizadas em frente ao Hospital Municipal Sant’Ana. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 110/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de abertura 

de ruas em trechos da Avenida Minas Gerais. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 111/2013, do vereador 

Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de pavimentação em via pública. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Moção 

nº. 7/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, em homenagem a todos os 

profissionais da enfermagem, pelo passamento de comemoração, ocorrido no dia 12 de maio, 

Dia do Enfermeiro. A Vereadora Aparecida Baeta justificou a moção, enaltecendo a 

importância dos profissionais enfermeiros. Em única votação, foi 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. 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, 20 de maio de 2013. 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 
 


