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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze 

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. 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 2º Reunião Ordinária, realizada em 14 de 

fevereiro de 2013. 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: Moção 

nº. 1/2013, do vereador Aécio Flávio, congratulando a Administração Municipal pelos 

trabalhos desenvolvidos nos festejos carnavalescos. Indicação nº. 7/2013, da vereadora 

Aparecida Baeta, apresentando Projeto de Lei que concede dia de folga aos servidores, no dia 

em que é comemorado o seu aniversário. Indicação nº. 9/2013, da vereadora Aparecida Baeta, 

apontando a necessidade de construção de poços semi-artesianos em Comunidades do 

Município. Indicação nº. 21/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de 

colocação de poste com luminária em Rua do Bairro Ponte Chave. Indicação nº. 22/2013, da 

vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de poste com luminária e 

calçamento em Rua do Bairro Ponte Chave. Indicação nº. 23/2013,  do vereador Cor Jesus, 

sugerindo calçamento, com bloquetes, na Rua Paulo Batista Gravina, no trecho remanescente 

que dá acesso à sede própria da Câmara Municipal. Requerimento nº. 19/2013, da vereadora 

Lucimar, solicitando ao Executivo apuração para que seja localizada a Fonte Luminosa e as 

Bombas retiradas do “Calçadão”. Requerimento nº. 20/2013, da vereadora Lucimar, 

solicitando ao Executivo informações sobre possíveis dívidas com a Autarquia Fundo 

Previdenciário nas administrações 2005-2008, 2009-2012 e se a atual está honrando seus 

compromissos com a citada Autarquia.  Requerimento nº. 21/2013, da vereadora Lucimar, 

solicitando ao Executivo informações sobre possível dívida existente com a empresa “Tempo 

Livre Promoções” no ano de 2012. Caso positivo, se a dívida está relacionada com o Carnaval 

promovido em 2012 ou com a Festa de Aniversário da Cidade. Representação nº. 1/2013, do 

vereador Cor Jesus, solicitando à COPASA que encaminhe, nominalmente, as ruas que terão 

seus calçamentos recompostos, devido às obras executadas pela Companhia. Representação 

nº. 2/2013, do vereador Cor Jesus, solicitando à MRS Logística informações a respeito da 

solicitação efetuada através do requerimento nº. 133/2009, desta Casa. Representação nº. 

3/2013, do vereador Cor Jesus, solicitando ao Diretor de Infraestrutura Ferroviária, 

informações a respeito da solicitação efetuada através do requerimento nº. 307/2012, desta 

Casa. 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. A seguir, o Presidente colocou em única discussão o ofício nº. 

40/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando prorrogação de prazo para encaminhar 

documentos referentes à Prestação de Contas. A vereadora Aparecida Baeta, no uso do art. 

139 do Regimento Interno, solicitou vistas ao mesmo, justificando. Desta forma, o Presidente 
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concedeu prazo de 7 dias. O Presidente executou à leitura da composição das comissões 

permanentes, com os respectivos cargos ocupados pelos mesmos, após deliberação em 

reunião. Informou que a vereadora Aparecida Baeta, estará à frente da Coordenação dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Parlamento Jovem, assim como o vereador Naamã e os 

servidores Karin, Kerin e Luciano, pois tais participaram do curso preparatório para auxiliar 

nos trabalhos. Após deliberação, informou que comporá também a Comissão o vereador  

Osmar. No uso do art. 49, parágrafo único do Regimento Interno, a vereadora Aparecida 

Baeta solicitou o desarquivamento do Projeto de Lei nº. 402/2012 – “Estabelece critérios 

para o funcionamento dos estabelecimentos que proporcionem o acesso à internet e a 

diversões eletrônicas no município de Carandaí e dá outras providências”, o que foi 

concedido pelo Presidente que o encaminhou às Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

e Serviços e Obras Municipais.  Na sequência, foram indicados os vereadores Aparecida 

Baeta, Lucimar e Osmar e as servidoras Josiane e Natália para comporem a Comissão de 

acompanhamento dos trabalhos da Câmara Mirim. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

colocou em única discussão a Moção nº. 1/2013. O vereador Naamã se posicionou contrário à 

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

votação, sendo reprovada por 6 votos a 5. O Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 7/2013. A proponente justificou a apresentação da mesma. O vereador Geraldo 

Francisco solicitou sobrestamento, o que foi concedido pelo Presidente, de acordo com o art. 

138 do Regimento Interno, no prazo de 15 dias. Na sequencia, o Presidente colocou em única 

discussão  a Indicação nº. 9/2013. A proponente justificou a apresentação da mesma. A 

vereadora Lucimar comentou sobre o conteúdo da proposição. A pedido do Presidente, a 

vereadora Aparecida Baeta esclareceu dúvidas suscitadas à proposição. Não havendo quem 

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

Prosseguindo, o Presidente colocou em única discussão  a Indicação nº. 21/2013. Não 

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

O Presidente colocou em única discussão  a Indicação nº. 22/2013. Não havendo quem 

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

Presidente colocou em única discussão  a Indicação nº. 23/2013. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando os 

trabalhos, o Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 19/2013. Não havendo 

quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O 

Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 20/2013. O vereador Naamã 

comentou sobre o mesmo. A proponente justificou a apresentação do pedido. A vereadora 

Aparecida Baeta comentou sobre o conteúdo da proposição. Não havendo quem mais quisesse 

discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em única discussão o Requerimento nº. 21/2013. Não havendo quem quisesse discuti-lo, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou 

em única discussão o Requerimento nº. 22/2013. Não havendo quem quisesse discuti-lo, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente colocou 

em única discussão a Representação nº. 1/2013. O vereador Osmar assumiu a Presidência. O 

proponente justificou o pedido. Reassumindo os trabalhos e não havendo quem mais quisesse 

discuti-la, o Presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente 

colocou em única discussão a Representação nº. 2/2013. O vereador Osmar assumiu a 

Presidência. O proponente justificou o pedido. Reassumindo os trabalhos e não havendo quem 
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mais quisesse discuti-la, o Presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

A seguir, o Presidente colocou em única discussão a Representação nº. 3/2013. O vereador 

Osmar assumiu a Presidência. O proponente justificou o pedido. O Presidente reassumiu os 

trabalhos. Os vereadores Osmar e Naamã comentaram sobre a proposição. Não havendo quem 

mais quisesse discuti-la, o Presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Informou que tal proposição será encaminhada ao DNIT e ao Ministério Público, conforme 

deliberado. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente solicitou à Secretária para que procedesse 

à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº. 406/2013 - “Altera o Art. 1º da Lei 

Municipal nº. 1939/2010, que institui gratificação a servidores da Câmara pelo exercício de 

função de membro da Comissão Permanente de Licitação e Contratos Administrativos”. Em 

1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou à 

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

Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Resolução nº. 1/2013 – 

“Altera o Art. 36 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”. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Inscrita na 

PALAVRA LIVRE, a vereadora Aparecida Baeta comentou sobre capacitação de 

parlamentar. Enfatizou a importância do mesmo para a boa atuação no Parlamento, citando, 

como exemplo, o curso de pós-graduação em Poder e Políticas Públicas, promovido pela 

Escola do Legislativo, em parceria com a PUC/MG, o qual irá cursar. Finalizou, destacando a 

importância do interesse do parlamentar em aprimorar os conhecimentos. Questão de Ordem, 

a vereadora Aparecida Baeta, solicitou sua retirada da Comissão que acompanhará os 

trabalhos da Câmara Mirim, visto que a Lei cita que apenas 2 vereadores a compõe. O 

Presidente explicou que indicou 2 titulares e 1 suplente, conforme legislação. Desta forma, a 

vereadora Aparecida Baeta foi indicada como suplente. A seguir, 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, 18 de fevereiro de 2013. 

 

 

Cor Jesus Moreno 

- Presidente - 

 

 

Osmar Severino de Souza 

- Vice-Presidente – 

 

 

 

Lucimar Lima Neves 

- Secretária - 

 


