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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATORZE DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dezenove horas e dez 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador 

Cor Jesus. 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 solicitou à Secretária que 

realizasse a leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em quatro de fevereiro de dois 

mil e treze. Em única discussão e votação, 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, 

destinados a pagamento de PAB FIXO COMP 01/2013, no valor de R$ 45.083,83 (quarenta e 

cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e três centavos); Convite do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, para posse da Presidente, do Vice- Presidente e dos Conselheiros 

eleitos, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2013, às 17h, no Auditório Vivaldi Moreira 

deste Tribunal, na Av. Raja Gabaglia, 1305. Ofício nº40/2013, do Gabinete do Prefeito, 

solicitando prorrogação de prazo para encaminhar documentos solicitados por esta Casa. 

Ofício nº49/2013, da Contadora da Câmara Municipal de Carandaí, encaminhando Prestação 

de Contas Anual – Exercício 2012 (despesas realizadas). Ofício nº. 43/2013, dos Vereadores 

do  Bloco da Oposição, apresentando nome do líder e vice-líder do Bloco da Oposição. Ofício 

nº. 44/2013, dos Vereadores do  Bloco da Situação, apresentando nome do líder e vice-líder 

do Bloco da Situação. Ofício nº. 45/2013, do Líder do  Bloco da Situação, indicando nomes 

para formação das Comissões Permanentes. Ofício nº. 46/2013, do Líder do  Bloco da 

Oposição, indicando nomes para formação das Comissões Permanentes. Requerimento nº. 

16/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao  Executivo. 

Requerimento nº. 18/2013, do Vereador Murilo, solicitando acionamento de Comissão. 

Indicação nº. 1/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de ponte, quadra desportiva e 

calçamento na Comunidade dos Moreiras. Indicação nº. 2/2013, do Vereador Osmar, 

sugerindo construção de Posto de Saúde e asfaltamento em Ruas do Bairro Crespo. Indicação 

nº. 3/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra desportiva na Comunidade da 

Matinada. Indicação nº. 4/2013, do Vereador Osmar, sugerindo construção de Posto de Saúde 

e recomposição do calçamento da rua, próxima à Igreja Católica, por toda a extensão, no 

Bairro Cohab. Indicação nº. 6/2013, do Vereador Osmar, sugerindo edificação de quadra 

desportiva, calçamento e asfaltamento em Ruas na Comunidade do Campestre. Indicação nº. 

7/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede dia de folga aos 

servidores no dia em que é comemorando o seu aniversário. Indicação nº. 8/2013, da 

Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo Projeto de Lei que concede prorrogação da Licença-

Maternidade. Indicação nº. 13/2013, do Vereador  Osmar, sugerindo desobstrução do rio 

localizado no Distrito de Pedra do Sino. Indicação nº. 14/2013, do Vereador Osmar, sugerindo 

tratamento de esgoto e edificação de quadra desportiva no Bairro Santa Cecília.  Indicação nº. 

15/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e encascalhamento das 
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estradas do Chuí, Campestre e Moreiras. Indicação nº. 16/2013, do Vereador Murilo, 

sugerindo recomposição de calçamento em Rua do Distrito de Pedra do Sino. Indicação nº. 

17/2013, do Vereador Naamã, sugerindo necessidade de limpeza, patrolamento, 

encascalhamento e bueiros na Estrada que se inicia no Distrito de Pedra do Sino à 

Comunidade do Palmeiras. Indicação nº. 18/2013, do Vereador Naamã, sugerindo 

conservação da cabeceira do mata-burro, localizado na Estrada da Comunidade do Palmeiras. 

Indicação nº. 19/2013, do Vereador Naamã, sugerindo reforma de ponte com edificação de 

mata-burro na Comunidade do Palmeiras. Indicação nº. 20/2013, do Vereador Murilo, 

sugerindo limpeza de Ruas no Distrito de Pedra do Sino e em volta do Campo de Futebol. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis 

as correspondências recebidas, comentou sobre as mesmas e informou que tais estariam à 

disposição na Secretaria. O presidente consultou o Plenário acerca do Ofício 40/2013, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando prorrogação de prazo para encaminhar documentos 

solicitados por esta Casa. O Vereador Naamã, solicitou vistas ao Ofício citado, o qual foi 

concedido pelo Presidente. O Presidente despachou os Ofícios n° 49/2013, 43/2013 e 

44/2013. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: Prosseguindo os trabalhos, o Presidente colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 16/2013, que foi justificado pela proponente. Não 

havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. O Presidente colocou em única discussão o Requerimento  nº. 18/2013, sendo 

justificado pelo proponente. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o 

Presidente colocou a Indicação nº. 1/2013,  em única discussão. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou a 

Indicação nº. 2/2013, em única discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou a Indicação nº. 3/2013, 

em única discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. O Presidente colocou a Indicação nº. 4/2013 em única discussão. 

Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo com os  trabalhos, o Presidente colocou a Indicação nº. 6/2013, 

em única discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 7/2013, o Vereador Geraldo Francisco, solicitou vistas à citada indicação. Em 

um aparte, a proponente justificou a citada Indicação. Foi concedido pelo Presidente, o pedido 

de vistas ao Vereador Geraldo Francisco. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente 

colocou em discussão a Indicação nº. 8/2013, a proponente teceu comentários a respeito, 

justificando tal indicação. Não havendo quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº. 13/2013. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente colocou em discussão  a 

Indicação nº. 14/2013, do Vereador Osmar, a qual foi justificada pelo mesmo. Não havendo 

quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O 

presidente colocou em discussão a Indicação nº. 15/2013. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o presidente 

colocou em discussão a Indicação nº. 16/2013. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº. 17/2013. Em única votação foi aprovada por 
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unanimidade. Na sequência,  colocou em discussão a Indicação nº. 18/201. Não havendo 

quem quisesse discuti-la, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente colocou 

em discussão a Indicação nº. 19/2013, do Vereador Naamã, o qual justificou a Indicação 

mencionada. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Em um aparte, a Vereadora 

Aparecida, questionou sobre o acionamento da Comissão feito no Requerimento 18/2013. O 

Presidente ressaltou que tal Requerimento foi aprovado pelo Plenário e que a referida 

Comissão será acionada através de Ofício enviado pela Mesa Diretora. A seguir, o Presidente 

colocou em discussão a Indicação nº. 20/2013. Em única votação, a Indicação foi aprovada 

por unanimidade. O vereador Naamã, em um aparte, sugeriu que fosse realizada uma reunião 

no dia 15/02/13 às 9h, a fim de oficializar a composição das Comissões, o que foi aceito pelos 

demais. 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. 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 fevereiro de 2013. 
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