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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E TREZE. 

 

 Em cinco de agosto de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze 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 1ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 1º  de julho de dois mil e treze. Colocada em única discussão, 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 recursos financeiros repassados ao município de Carandaí nos meses de maio e 

junho de 2013, no valor de R$ 137.769,17 (cento e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e 

nove reais e dezessete centavos). Comunicado do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 187.385,38 (cento e oitenta e sete 

mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Comunicado da Câmara dos 

Deputados, informando o total dos recursos do orçamento da União, repassados ao município 

de Carandaí, nos meses de janeiro a maio/2013, no valor de R$ 1.087.411,73 (um milhão, 

oitenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos). Convite do Sr. Damião 

Gravina, informando sobre a missa em ação de graças em homenagem aos agricultores rurais 

do município, no dia 9 de agosto, às 19h, na Matriz de Santana, bem como sobre a realização 

do baile que elegerá a Rainha da Agricultura, no dia 24 de agosto, às 22h, no Garças Clube de 

Carandaí . Ofício nº. 293/2013, da Comissão Permanente de Participação Popular, informando 

a data de realização das reuniões ordinárias. Ofício nº. 303/2013, da Comissão de Participação 

Popular, encaminhando proposições da Câmara de Vereadores Mirins, aprovadas na 1ª 

Reunião Ordinária. Ofício nº. 361/2013, do Vereador Cor Jesus, apresentando Projeto de Lei 

nº. 419/2013 – “Dá denominação a logradouro no bairro Crespo”. Ofício nº. 347/2013, do 

Vereador Murilo, apresentando Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2013 – “Concede Título 

de Cidadania Honorária ao Reverendíssimo Padre João Paulo Guedes”. Ofício 371/2013, do 

Departamento de Contabilidade e Controle Interno da Câmara Municipal, encaminhando 

quadro de detalhamento de despesas para o orçamento de 2014 e PPA 2014/2017. Indicação 

127/2013, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo melhorias em campo de futebol na 

localidade do Dombe. Indicação 129/2013, do Vereador Cor Jesus, sugerindo fixação de 

placas indicativas no bairro Crespo. Indicação 130/2013, do Vereador Cor Jesus, sugerindo 

fixação de placas indicativas no bairro Vale Verde. Indicação 131/2013, do Vereador Aécio 

Flávio, sugerindo manutenção nos banheiros do Terminal Rodoviário e na sala do 

almoxarifado. Representação 18/2013, do Vereador Pedro Marconi, ao Chefe da Polícia Civil, 

solicitando o envio de equipamentos e veículos à Polícia Civil do Município de Carandaí.  

Moção 11/2013, do Vereador Osmar, à Polícia Civil de Carandaí e à 120ª Cia. da Polícia 

Militar de Carandaí, parabenizando-os pelos trabalhos realizados. DESPACHO DAS 
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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 419/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e 

Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2013 à Comissão 

Especial composta pelos Vereadores Naamã Neil, Welington Luis e Osmar Severino. 

Informou aos Vereadores sobre a correspondência enviada pelo professor Marcelo Wagner de 

Oliveira e que a mesma estaria a disposição dos Vereadores na Secretaria. Encaminhou o 

Quadro de detalhamento de despesas para o orçamento de 2014 e do PPA 2014/2017 à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA 

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

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

Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação das contas do município de Carandaí do 

Exercício Financeiro de 2005. Em única discussão, o Vereador Naamã teceu comentários 

baseados no princípio da insignificância, visto que o déficit de 0,29%, não justifica intuito de 

lesar o bem jurídico disposto no art. 212 da Constituição da República, manifestando-se 

favorável ao parecer. O Vereador Geraldo manifestou seu voto contrário ao parecer, baseado 

no Parecer Prévio do Tribunal de Contas pela rejeição das contas. O Vereador Murilo alegou 

votar favorável, pelo fato de que não houve índice de corrupção, desvio de verba e não houve 

danos à população. A Vereadora Aparecida manifestou-se favorável ao parecer, justificando 

que o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo e opinativo, servindo, portanto, 

como apoio para a avaliação do Poder Legislativo, que tem como principal função a 

fiscalização. O Vereador Osmar assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus manifestou-se 

pela aprovação do parecer, alegando não haver motivos que teriam prejudicado a população. 

Falou, ainda, sobre a dedicação e seriedade que a referida administração exerceu no 

Município. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Em única votação, o Parecer da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, recebeu seis votos favoráveis e 

quatro votos contrários, ficando desta forma, reprovadas as contas do Município, por ausência 

de quórum qualificado de dois terços. Assim, prevalece o Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais. A seguir, colocou em única discussão e votação, o Projeto 

de Resolução nº 6/2013 – “Rejeita as contas do município de Carandaí referente ao exercício 

financeiro de 2005”. Em única discussão e votação, foi aprovado por nove votos favoráveis e 

um voto contrário. Dando continuidade, 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 Resolução nº. 3/2013 – “Altera 

dispositivos da Resolução nº 5/2013, que dispõe sobre a instituição de Comissões 

Administrativas Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras providências”. 

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

colocou em única discussão o ofício nº. 303/2013, da Comissão de Participação Popular, 

encaminhando proposições da Câmara de Vereadores Mirins, aprovadas na 1ª Reunião 

Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou 

em única discussão a Indicação nº 127/2013, do vereador Pedro Marconi, sugerindo melhorias 

em campo de futebol na localidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Na seqüência, colocou em única discussão a Indicação nº129/2013, do 

Vereador Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Crespo. Em única 

discussão e votação, foi aprovada 
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 por unanimidade. Ato contínuo, colocou em discussão a Indicação nº 130/2013, do Vereador 

Cor Jesus, sugerindo fixação de placas indicativas no bairro Vale Verde. Em única discussão 

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

Indicação 131/2013, doVereador Aécio Flávio, sugerindo manutenção nos banheiros do 

Terminal Rodoviário e na sala do almoxarifado. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação 18/2013, do 

Vereador Pedro Marconi, ao Chefe da Polícia Civil, solicitando o envio de equipamentos e 

veículos à polícia civil do município de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção 11/2013, do 

Vereador Osmar, à Polícia Civil de Carandaí e à 120ª Cia. da Polícia Militar de Carandaí, 

parabenizando pelos trabalhos realizados. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, o Vereador Osmar com fulcro no art. 113, inciso VI, do 

Regimento Interno, explanou a respeito dos horários de funcionamento das farmácias em 

Carandaí, alegando ser necessário realizar uma reunião com os farmacêuticos, a fim de 

solucionar problemas relacionados à divergência nos horários de funcionamento. O Vereador 

Murilo, em um aparte, teceu comentários concordando com a colocação do Vereador Osmar. 

A Vereadora Aparecida Baeta, também teceu comentários sobre o assunto e acrescentou que 

as farmácias não estão funcionando de acordo com que rege o Código de Posturas do 

Município. 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 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 e uma horas e quinze 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, 5 de agosto de 2013. 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


