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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E TREZE. 

 

 Aos dois dias do mês de setembro 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. 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 25ª Reunião 

Ordinária, realizada em vinte e seis 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, liberando 

recursos financeiros, destinados à execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 50.945,61 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e um centavos). Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí, para participar 

da I Festa Cultural, a acontecer no dia 8 de setembro de 2013, no Parque de Exposições de Carandaí.  
Ofício nº. 158/2013, da Escola Estadual Deputado Patrús de Souza, em agradecimento à Moção 

nº. 12/2013, apresentada pelo vereador Cor Jesus. Ofício nº. 409/2013, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 1950/2013 – “Autoriza o Executivo a implantar no Município o 

Programa Porteira Adentro e contém outras providências”. Ofício nº. 410/2013, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1951/2013 – “Institui o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e contém outras providências”. Ofício nº. 411/2013, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1952/2013 – “Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o período 2014-2017”. Ofício nº. 412/2013, d Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 1953/2013 – “Orça a receita e fixa a despesa do Município de 

Carandaí/MG, para o exercício  de 2014 e dá providências”. Ofício nº. 433/2013, da Mesa 

Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 423/2013 – “Concede gratificação aos servidores da 

Câmara pelo exercício de função de membros da Comissão Permanente de Imprensa e 

Comunicação e dá outras providências”. Ofício nº. 434/2013, da Mesa Diretora, apresentando o 

Projeto de Resolução nº. 10/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 11/2010, que dispõe 

sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Ofício nº. 438/2013, da vereadora Aparecida, 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando horário e dia da reunião 

ordinária da Comissão. Ofício nº. 439/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando 

emendas ao Projeto de Lei nº. 1947/2013 – “Dispõe sobre a Instituição do Programa Geração 

Esporte na Cidade – PROGEC e contém outras providências”. Ofício nº. 440/2013, do vereador 

Aécio Flávio, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013 – “Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº. 46/2004, que institui o Código de Posturas do Município de Carandaí”. 

Ofício nº. 441/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução nº. 

13/2013 – “Revoga resoluções”. Indicação nº. 137/2013, da vereadora Aparecida Baeta. 
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Indicação nº. 138/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 146/2013, do vereador Cor 

Jesus. Indicação nº. 147/2013, do vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 166/2013, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando informações ao Executivo Municipal, 

com vistas à emissão de parecer ao Projeto de Lei nº. 1945/2013. Moção nº. 13/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta. Representação nº. 20/2013, da vereadora Aparecida Baeta. Relatório 

da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela ONG “Amor 

Animal”. Relatório da Comissão de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada 

pelo vereador Cor Jesus. Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 11/2013. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as 

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

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1950/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e à Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1951/2013 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas e à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável.  

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1952/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à 

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

1953/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 423/2013 à Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de 

resolução nº. 10/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. A Vereadora Aparecida Baeta, Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, solicitou a retirada de pauta o Ofício nº. 438/2013, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Encaminhou as Emendas nº. 2 e 3 ao Projeto de Lei nº. 1947/2013 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Vereadora Aparecida justificou a apresentação das 

emendas. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº. 2/2013 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e à Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. O Vereador Aécio 

Flávio, solicitou a retirada de pauta o Projeto de Lei Complementar nº. 1/2013, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 13/2013 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. O Presidente conforme dispõe o 

art. 90 do Regimento Interno, informou que o Requerimento nº. 166/2013, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, será encaminhado ao Prefeito que, deverá prestar as 

informações no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme § 1º do artigo citado. O Presidente 

consultou o Plenário sobre o pedido de urgência, solicitado pelo Executivo Municipal, para 

votação dos Projetos de Leis nº. 1950/2013 e 1951/2013. O pedido foi aprovado por 

unanimidade. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: 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. 1940/2013 – “Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do 

Município de Carandaí e contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou à Secretária que realizasse a leitura 

do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto 

de Resolução nº. 7/2013 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 3, de 20 de novembro de 2002, 

que introduz a leitura de um Versículo da Bíblia Sagrada no início de cada sessão ordinária da 
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Câmara”. O Presidente colocou o parecer pela reprovação do projeto em discussão. O Vereador 

Osmar Severino assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus falou sobre o projeto e manifestou-

se favorável à manutenção da leitura do versículo bíblico nas reuniões ordinárias da Câmara 

Municipal. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Os Vereadores Aparecida Baeta, 

Naamã Neil e Geraldo Francisco, manifestaram-se pela continuação da leitura do versículo da 

Bíblia Sagrada nas reuniões e pela aprovação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Em votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade. Desta forma, ficou 

rejeitado o Projeto de Resolução nº. 7/2013. Na sequência, o Presidente solicitou à Secretária que 

procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação do Projeto 

de Lei nº. 422/2013 – “Declara a Associação Comunitária e do Produtor Rural da Ressaca, 

Entidade de Utilidade Pública”.  Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Vereador Naamã Neil, no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vistas 

ao Projeto de Resolução nº. 9/2013 – “Dá denominação às salas do Paço Municipal João Luiz 

Alves de Souza”. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 137/2013, da vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colocação de placa indicativa no acesso às 

comunidades do Campestre, Chuí e Moreiras. A proposição foi justificada pela autora, que falou 

sobre a importância das placas para identificação das estradas das comunidades. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 

138/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de melhoria de rede de esgoto 

no Bairro Praia. A Vereadora Aparecida Baeta, justificou a proposição enaltecendo a importância 

do saneamento básico parta a população. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 146/2013, do vereador Cor Jesus, apontando a 

necessidade de recapeamento de asfalto e construção de quebra-molas, no Bairro JK. Em única 

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

nº. 147/2013, do vereador Cor Jesus, apontando a necessidade de recapeamento de asfalto em rua 

do Bairro Nossa Senhora do Rosário. Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção 

nº. 13/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Senhor Mauro Francisco de 

Melo, Delegado de Polícia Civil. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

colocou em única discussão a Representação nº. 20/2013, da vereadora Aparecida Baeta, a ser 

encaminhada ao Senhor Itamar Cláudio Neto, Delegado de Polícia Civil. A Vereadora, autora da 

proposição, falou sobre a importância da emissão de carteira de identidade e que a maioria dos 

jovens não possui este documento. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador 

Naamã Neil, no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vistas ao Relatório da Comissão 

de Serviços e Obras Municipais, sobre denúncia apresentada pela ONG “Amor Animal”, 

concernente às condições de funcionamento do Canil Municipal. O Vereador Naamã Neil, 

justificou o pedido de vistas e falou sobre a importância de ampliação do Canil Municipal. O 

Presidente solicitou ao Vereador Naamã Neil, que incluísse na conclusão do Relatório, uma 

cobrança ao Executivo Municipal, para o encaminhamento de projeto de lei a esta Casa, que trata 

da castração de cães e gatos. O referido projeto já foi encaminhado ao Poder  Executivo, por meio 

de indicação. A seguir, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços e Obras 

Municipais, sobre denúncia apresentada pelo vereador Cor Jesus, concernente à manutenção e 

funcionamento  do Parque Municipal “José Gonçalves Costa”. O Vereador Osmar Severino 

assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus falou sobre a denúncia e sobre o estacionamento de 
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caminhões no interior do parque. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. O Vereador 

Geraldo Francisco disse que os membros da comissão foram até o parque e não encontraram 

nenhum dos problemas relatados na denúncia. O Vereador Naamã Neil disse que não foi feito 

acordo entre a administração anterior com a MRS, para estacionamento de caminhões no parque. 

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

Relatório da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº. 11/2013, sobre a situação do Fundo 

Previdenciário Municipal de Carandaí - FPMC. A Vereadora Aparecida Baeta falou sobre o 

trabalho feito na comissão e das dificuldades na marcação de reuniões com os representantes do 

Fundo. Comentou o projeto de lei de parcelamento da dívida, que foi retirado de tramitação pelo 

Executivo, no qual o mesmo confessa os valores da dívida com o Fundo. Desta forma, foi 

atendido o objetivo da comissão que era saber a real situação do instituto. O Presidente 

questionou a conclusão da comissão, visto não ter sido muito objetiva. O Vereador Osmar 

Severino, disse o Executivo Municipal está estudando maneiras para sanar a dívida com o Fundo. 

O Presidente solicitou ao Líder do Executivo, Vereador Osmar, que o mesmo interfira junto ao 

Senhor Prefeito para que seja encaminho o projeto de parcelamento da divido para com o Fundo. 

O Vereador Naamã Neil falou sobre as administrações anteriores ao ano 2001, onde houve uma 

dívida de sete anos com o Fundo, que causou grandes transtornos aos servidores públicos 

municipais. O Vereador Geraldo Francisco falou sobre a criação de fundos previdenciários em 

municípios com menos de 2.000 (dois mil) contribuintes e da necessidade de parcelamento da 

dívida. Em um aparte, a Vereadora Aparecida disse que a finalidade da comissão foi atingida e 

que muitas vezes a fiscalização é difícil, devido à falta de informações. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente informou, segundo informação do IBGE, que o FPM do 

Município de Carandaí terá um aumento em torno de três milhões. 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 cinqüenta 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, 3 de setembro de 2013. 
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