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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E TREZE. 

 

 Aos dezenove dias do mês 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 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 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 23ª Reunião 

Ordinária, realizada em doze de agosto de dois mil e treze. Colocada em única discussão, 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 a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 38.845,38 ( trinta e oito mil, oitocentos e quarenta 

e cinco reais e trinta e oito centavos). Convite do Parlamento Jovem 2013, para participar da 

Plenária Final do Parlamento Jovem, a acontecer no dia 23 de agosto, no Plenário da Assembléia 

Legislativa, em Belo Horizonte. Carta nº. 584/2013, da MRS Logística S.A., em resposta ao 

ofício nº. 116/2013, da Câmara Municipal. Ofício nº. 380/2013, do Gabinete do Prefeito, para 

participar da audiência pública  que tratará sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual. Ofício nº. 

381/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1947/2013 – “Dispõe sobre 

a instituição do Programa Geração Esporte na cidade – PROGEC e contém outras 

providências”. Indicação nº. 140/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade 

de limpeza nas dependências do antigo almoxarifado, localizado no Bairro Olímpico. 

Requerimento nº. 154/2013, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao Executivo 

referentes aos Conselhos Municipais. Moção nº. 12/2013, do vereador Cor Jesus, a ser 

encaminhada à Escola Estadual Deputado Patrús de Souza, parabenizando-a por ter sido indicada 

para representar o Estado de Minas na fase nacional do Prêmio Gestão Escolar. Ofício nº. 

406/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a Emenda Modificativa 

nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1940/2013. Ofício nº. 408/2013, da vereadora Lucimar Lima Neves, 

apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1945/2013. Ofício nº. 419/2013, 

do vereador Cor Jesus Moreno, apresentando a Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 

1947/2013. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição 

dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na 

Secretaria. A vereadora Aparecida Baeta comentou sobre o convite da Plenária Final do 

Parlamento Jovem 2013, mencionando e agradecendo todas as pessoas envolvidas no Projeto, 

enfatizando sua importância. A seguir, o Presidente, encaminhou a Emenda Modificativa nº. 1 ao 

Projeto de Lei 1940/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou a Emenda 

Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1945/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1947/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de 
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Contas  e de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. Encaminhou a Emenda Supressiva nº. 

1 ao Projeto de Lei nº. 1947/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, 

Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à secretária 

para que procedesse à leitura do parecer de redação final elaborado pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação sobre o Projeto de Resolução nº. 4/2013 – “Altera dispositivos da Resolução 

nº. 11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras, 

vencimentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Em 3ª 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente solicitou à 

secretária para que procedesse à leitura do Parecer da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 

nº. 28/2013 sobre o Projeto de Decreto nº. 1/2013 – “Concede título de cidadania honorária ao 

Sr. Márcio Martins Sant’Ana. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou à secretária para que procedesse à leitura do Parecer da 

Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº. 27/2013 sobre o Projeto de Decreto nº. 2/2013 – “ 

Concede título de cidadania honorária ao Reverendo João Paulo Guedes. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente solicitou à secretária para que procedesse à leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº. 417/2013 – “Dispõe sobre 

a proibição de aparelhos de som instalados em veículos automotores, estacionados ou em 

movimento, nas vias e logradouros públicos, nos horários e condições que menciona e dá outras 

providências”. O vereador Osmar assumiu a Presidência. O vereador Cor Jesus solicitou vistas 

no parecer de redação final por erro de redação contido na matéria, o que foi concedido pelo 

Presidente. Reassumindo a Presidência, solicitou à secretária para que procedesse à leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Serviços e Obras Municipais sobre o 

Projeto de Lei nº. 419/2013 – “Dá denominação a logradouros no Bairro Crespo”. Em 1ª e 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente solicitou à 

secretária para que procedesse à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e Serviços e Obras Municipais sobre o Projeto de Lei nº. 420/2013 – “Dá denominação 

a logradouro no Bairro Novo Horizonte”. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente solicitou à secretária para que procedesse à leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de 

Serviços e Obras Municipais sobre o Projeto de Lei nº. 1939/2013 – “Autoriza a celebração de 

convênios com instituições de ensino para fins de concessão de estágios e contém outras 

providências. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o 

Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 140/2013. A proponente justificou a 

apresentação da proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o 

Presidente colocou em única discussão e votação o Requerimento nº. 154/2013. A proponente 

justificou a apresentação da proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, o Presidente colocou em única discussão a Moção nº. 12/2013. O vereador Osmar 

assumiu a Presidência. O vereador Cor Jesus justificou a apresentação da proposição, enaltecendo 

e reconhecendo o merecimento da escola, frente aos trabalhos desenvolvidos. O vereador Cor 

Jesus reassumiu a presidência. A vereadora Aparecida Baeta comentou a proposição, enaltecendo 

os trabalhos da escola, destacando ser justa a homenagem. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 
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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 doze 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, 20 de agosto de 2013. 

 

 

 

COR JESUS MORENO 
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