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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE. 

 

 Em primeiro de abril 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. 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 8ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de março de 2013. 

Colocada em única discussão e votação, 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 Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, 

destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Carandaí, para pagamento de agentes 

comunitários de saúde, no valor bruto de R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e 

cinquenta reais). Convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a 1ª 

Conferência de Controle Externo, que será realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2013, no 

Centro de Eventos Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ofício nº. 145/2013, da 

Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei nº. 411/2013 – “Dá denominação 

a logradouro no Bairro Crespo e dá outras providências”. Indicação nº. 60/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de aquisição de cadeiras para os 

acompanhantes de pacientes, no Hospital Municipal Santana.  Indicação nº. 61/2013, da 

vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de cobertura dos pontos de ônibus, 

localizados na Rua Raul Soares e Praça Capitão Policarpo Rocha. Indicação nº. 63/2013, 

do vereador Osmar Severino, apontando a necessidade de disponibilização de veículo para 

transportar alunos para a APAE – Carandaí e para a Escola Maria do Rosário, em 

Barbacena. Indicação nº. 65/2013, do vereador Murilo, apontando a necessidade de 

reforma do Ginásio Poliesportivo Jamerson Rodrigues Pereira. Indicação nº. 66/2013, do 

vereador Murilo, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento da estrada 

que se inicia no Distrito de Pedra do Sino à Comunidade Olhos D’água. Indicação nº. 

67/2013, da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de refletor para 

iluminar o viaduto que dá acesso aos Bairros Praia e Ponte Chave. Indicação nº. 68/2013, 

da vereadora Lucimar, apontando a necessidade de cobertura e construção de dois 

sanitários, para a quadra desportiva, localizada no Distrito de Hermilo Alves. Indicação 

nº. 69/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento na Avenida do Contorno, Bairro Santana. Indicação nº. 70/2013, da 

vereadora Lucimar, apontando a necessidade de troca das luminárias da Avenida 

Francisco do Carmo, Bairro Ponte Chave, por luminárias de vapor de sódio. Relatório da 

Comissão Especial, nomeada pela Portaria 17/2013, a respeito de não ter ocorrido a 

instalação do Jardim de Infância, em Pedra do Sino, em sua sede própria. 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. 411/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 
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DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

colocou em 1ª  discussão e votação o Projeto de Lei nº. 1927/2013 – “Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de Esporte de Carandaí – COMEC e contém outras providências”, 

que foi aprovado por unanimidade. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

O vereador Geraldo Francisco, justificou seu pedido de vista ao referido projeto na reunião 

anterior. A Vereadora Aparecida Baeta disse a participação de vereadores em conselhos 

municipais, poderá ser apenas em conselhos não deliberativos. O Vereador Geraldo 

Francisco, no uso do art. 57, § 2º, do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para 

que fosse votada a redação final do Projeto mencionado. Desta forma, o Presidente suspendeu 

os trabalhos por 5 (cinco) minutos para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

elaborasse o parecer de redação final. Retomando as atividades, o Presidente colocou o 

Projeto em 3ª discussão. Não havendo quem quisesse discuti-lo, foi colocado em 3ª votação, 

sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 60/2013, que foi justificada pela proponente. O Presidente sugeriu que a 

indicação fosse encaminha diretamente à direção da autarquia do Hospital Municipal Santana 

de Carandaí. O Vereador Osmar questionou a Vereadora Aparecida porque tal indicação não 

foi feita em administrações anteriores. O Vereador Naamã disse que diante dos 

questionamentos do Vereador Osmar, é impossível não manifestar-se, ressaltando, a 

necessidade de cessar tais acontecimentos diante das proposições apresentadas em plenário. 

Colocada em única votação, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente 

colocou em única discussão a Indicação nº. 61/2013, que foi justificada pela proponente. O 

Vereador Osmar disse que o Parlamentar tem o direito de discutir qualquer proposição, é 

inviolável por suas palavras e que ninguém irá calar a sua voz nesta Casa. Não havendo quem 

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

Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 63/2013. Em única votação, foi 

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

Indicação nº. 65/2013, que foi justificada pelo autor. O Vereador Osmar parabenizou o 

Vereador Murilo pela proposição, enfatizando a importância do esporte para a comunidade. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou em 

única discussão a Indicação nº. 66/2013, que foi justificada pelo autor. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 67/2013. 

O Presidente solicitou à autora da proposição, que incluísse na indicação a construção de uma 

passarela para pedestres, paralela à ponte do córrego na Rua Vereador João Henriques Pinto, 

no Bairro Praia, o que foi concedido pela autora. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em única discussão e votação a Indicação nº. 

68/2013, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a 

Indicação nº. 69/2013, que foi justificada pela proponente. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente colocou em única discussão e votação a 

Indicação nº. 70/2013, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou 

em única discussão o Relatório da Comissão Especial, designada pela Portaria nº. 17/2013, 

para averiguar a situação das obras da escola infantil do Distrito de Pedra do Sino. Os 

Vereadores Murilo, Osmar, Geraldo, Naamã, Marconi e Aparecida Baeta, teceram 

comentários sobre o relatório, ressaltando a importância da escola para a população do 

Distrito de Pedra do Sino. Colocado em única discussão, foi aprovado por unanimidade. No 

uso do art. 33, do Regimento Interno, o Vereador Naamã reiterou os pedidos de informação 

solicitados ao Executivo Municipal, que até o momento não foram respondidas pelo Senhor 

Prefeito Municipal. O Presidente informou que já foram tomadas as devidas providências e 
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solicitou, ainda, a intervenção do Líder do Executivo para encaminhamento das informações. 

O Presidente informou aos Vereadores que no dia 2 de abril estará acontecendo nas escolas do 

município a eleição dos novos Vereadores Mirins. 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 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 Celestino Baptista, 1º de abril de 2013. 
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