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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, às dezenove horas e vinte 

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 

Trigésima Segunda Reunião Ordinária, realizada em quatorze de outubro de dois mil e treze. 

Colocada em única discussão, foi a ata aprovada por unanimidade dos presentes. 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 ao 

Município de Carandaí, no valor de R$51.332,67 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta e dois 

reais e sessenta e sete centavos), para pagamento de PAB FIXOCOMP 09/2013 e Municipal 

UFMG. Ofício nº. 298/2013, da Promotoria Única da Comarca de Carandaí, informando o 

arquivamento da Notícia de Fato nº. MPMG-0132.13.000019-4. Ofício nº. 469/2013, do 

Executivo Municipal, encaminhado propostas de emendas ao Projeto de Lei Complementar 

134/2013 –   Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 057/2007, de 9/1/2007, que institui 

o Plano de Cargos e Vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa 

da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 456/2013, da 

Vereadora Cida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução nº. 17/2013 – Altera dispositivos 

da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Carandaí. Ofício nº. 569/2013, do vereador Cor Jesus, apresentando 

Projeto de Lei nº. 427/2013 – Altera dispositivos da Lei nº. 1.882/2008, que define critérios 

para concessão do Título de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências. Ofício nº. 

574/2013, do vereador Naamã Neil, apresentando Emenda Aditiva nº. 4 ao Projeto de Lei nº. 

1950/2013 – Autoriza a implantar no Município o “Programa Porteira Adentro” e contém 

outras providências. Ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carandaí, respondendo 
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ofício nº. 497/2013. Indicação nº. 156/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baeta. Indicação nº. 176/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Indicação nº. 

177/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 178/2013, da 

Vereadora Lucimar Lima Neves. Indicação nº. 179/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves. 

Moção nº. 17/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Representação nº. 

31/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza. Representação nº. 32/2013, do Vereador 

Pedro Marconi de Souza Rodrigues. Requerimento nº. 184/2013, do Vereador Osmar 

Severino de Souza. Requerimento nº. 185/2013, 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. Ato contínuo, encaminhou o Projeto de Lei nº. 427/2013 à Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Serviços e Obras Municipais. Encaminhou 

a Emenda Aditiva nº. 4 ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Sustentável. A Vereadora Aparecida, fazendo uso do artigo 139 do Regimento Interno, fez 

pedido de vistas do Projeto de Resolução nº 17/2013. A Vereadora Lucimar, com fulcro no 

artigo 136 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta da Representação nº. 29/2013 a 

ser encaminhada ao Capitão Ademir Siqueira de Faria, Comandante da 120ª CIA da PM, e ao 

Coronel Ricardo Matos Calixto, Comandante da 13ª Região da PM, solicitando a intervenção 

junto ao Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, para o retorno do Sargento 

Alexandre de Faria Barbosa, sendo deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA 

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

Presidente solicitou a Secretária para que procedesse a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e 

da Comissão de Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação da Emenda Modificativa 

nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 – Autoriza Executivo a implantar no Município o 

Programa Porteira Adentro e contém outras providências. Em primeira discussão, a 

Vereadora Aparecida comentou sobre o teor da Emenda. O Vereador Osmar assumiu a 

Presidência e o Vereador Cor Jesus abordou alguns pontos da Emenda e do Projeto. O 

Vereador Naamã teceu comentários sobre a importância do Projeto. Em primeira votação foi 

aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação a emenda foi aprovada por 
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unanimidade. A seguir, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação da Emenda Supressiva nº. 3 ao 

Projeto de Lei nº. 1950/2013 – Autoriza a implantar no Município o “Programa Porteira 

Adentro” e contém outras providências. Em primeira discussão a Vereadora Aparecida teceu 

comentários. Em primeira votação foi aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária para que 

procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão 

de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, ambos pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 

8/2013 – Dispõe sobre a coleta diferenciada de todo o lixo produzido nas dependências da 

Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira discussão a Vereadora Aparecida explanou 

sobre o Projeto. Em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, solicitou a Secretária para que 

procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão 

de Direitos Humanos, ambos pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 18/2013 – Altera 

dispositivos da Resolução nº. 4, de 14 de outubro de 2009, que altera a competência das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí, dispostas na Resolução nº. 1, de 

13 de dezembro de 2005, e dá outras providências. Em primeira discussão a Vereadora 

Aparecida teceu comentários. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária para que procedesse a leitura do parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Serviços e Obras Municipais, 

ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 424/2013 – Dá denominação a logradouro no 

Conjunto Habitacional Benjamim Pereira Baeta II. Em primeira e segunda discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência, solicitou a Secretária para que 

procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão 

de Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 426/2013 – 

Declara o Centro de Convivência para Idosos de Carandaí – MG, Entidade de Utilidade 

Pública Municipal. Em primeira discussão, o Vereador Osmar assumiu a Presidência e o 

Vereador Cor Jesus justificou o Projeto. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. 

Em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a 

Secretária para que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e  

Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e da Comissão de 
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Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável,  ambos pela aprovação 

do Projeto de Lei nº. 1951/2013 – Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 156/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, 

sugerindo isenção de IPTU aos portadores de doença oncológica. A Vereadora proponente 

comentou sobre o assunto e esclareceu alguns pontos. Em única votação foi aprovada por 

unanimidade. Colocou em única discussão a Indicação nº. 173/2013, do Vereador Pedro 

Marconi, sugerindo a colocação de placas de regulamentação na Avenida Afrânio de Melo 

Franco. Em única votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 176/2013, do Vereador Osmar Severino de Souza, sugerindo que o 

Executivo juntamente com a Direção da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana, realize 

procedimento licitatório para contratação de serviço de taxi. Os Vereadores Naamã e Osmar 

teceram comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Colocou em única 

discussão a Indicação nº. 177/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, 

sugerindo extensão de rede elétrica na Rua Santa Terezinha, na Comunidade do Chuí. Em 

única votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 178/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves, sugerindo melhorias em campo 

de futebol. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Colocou em única discussão a 

Indicação nº. 179/2013, da Vereadora Lucimar Lima Neves, sugerindo melhorias no canteiro 

central e nos meio-fios da Avenida Vereador Sizenando Teixeira de Carvalho, no Bairro 

crespo. Em única votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Moção nº. 17/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, aos 

Professores das escolas estaduais e municipais de Carandaí. Em única votação foi aprovada 

por unanimidade. Colocou em única discussão a Representação nº. 31/2013, do Vereador 

Osmar Severino de Souza, a ser encaminhada ao DNIT, solicitando colocação de radares ou 

quebra-molas, na rodovia BR-040. O Vereador proponente justificou seu pedido. Os 

Vereadores Geraldo, Aparecida e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a Representação nº. 

32/2013, do Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, a ser encaminhada a empresa MRS 

logística, solicitando melhorias e reforma nos degraus da passarela. Em única votação foi 
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aprovada por unanimidade. Colocou em única discussão o Requerimento nº. 184/2013, do 

Vereador Osmar Severino de Souza, a ser encaminhado ao Executivo, solicitando a 

intervenção do mesmo junto ao DNIT para colocação de radares ou quebra-molas, na rodovia 

BR-040. Em única votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em discussão 

o Requerimento nº. 185/2013, solicitando que seja convocado o responsável pela Empresa S. 

Franco Construtora LTDA. Em única votação foi aprovado por unanimidade. 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 cinquenta e cinco 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 Francisco Eustáquio Teixeira, 22 de outubro de 2013. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


