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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezenove horas e dez 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. 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 17ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e oito de maio de dois mil e quatorze. 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 Saúde, informando a liberação de 

recurso financeiro ao Município de Carandaí, no valor de R$92.498,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais). Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros ao Município de Carandaí, para a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 71.700, 66 (sessenta e um mil setecentos reais e sessenta 

e seis centavos). Ofício nº. 240/2014, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 14/2014 – 

Revoga a Resolução 3/2002, que introduz a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, no início de cada 

sessão ordinária da Câmara. Ofício nº. 62/2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 

respondendo o ofício 139/2014, desta Casa. Ofício nº.  1/2014, do Departamento Municipal de Assistência 

Social, agradeço a todos que contribuíram e abrilhantaram o evento em prol do dia 18 de maio de 2014 do 

Município de Carandaí. Indicação nº. 67/2014, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 68/2014, do 

Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 69/2014, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 70/2014, da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana.  Indicação nº. 71/2014, da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Indicação nº. 72/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, 

Naamã e Welington. Indicação nº. 73/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã e Welington. Indicação 

nº. 74/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 75/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 

nº. 76/2014, do Vereador Cor Jesus. Representação nº. 14/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais 

e Mobilidade Urbana. Representação nº. 15/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. Representação nº. 16/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana  

Requerimento nº. 82/2014, do Vereador Murilo. Requerimento nº. 83/2014, da Bancada da Oposição. 

Requerimento nº. 84/2014, do Vereador Geraldo Francisco. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – 
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O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais 

estariam à disposição na Secretaria. A seguir, encaminhou o Projeto de Resolução nº. 14/2014 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos 

Pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao 

Projeto de Lei nº. 1990/2014 – Dispõe sobre alteração do percentual para suplementação de dotação 

orçamentária na Lei Municipal nº. 2.090/2013, que orça a receita e fixa a despesa do Município de 

Carandaí para o exercício de 2014. O Vereador Geraldo, embasado no art. 139 do Regimento Interno, 

solicitou vistas de tal Projeto, sendo deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária para que 

procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação  ao Projeto de Lei nº. 

1991/2014 – Dá denominação ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Com 

fulcro no art. 139 do Regimento Interno, o Vereador Geraldo solicitou vistas do projeto, o que foi deferido 

pelo Presidente. O Presidente consultou, com resposta positiva do Plenário, sobre a votação em bloco das 

Indicações nº. 67/2014, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo necessidade de limpeza de Escola na 

localidade do Dombe; Indicação nº. 68/2014, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo reconstrução de 

parquinho em escola na Comunidade da Ressaca e  Indicação nº. 69/2014, do Vereador Pedro Marconi, 

sugerindo manutenção de alambrado em campo de futebol, no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e 

votação foram aprovadas por unanimidade. Novamente o Presidente consultou ao Plenário, obtendo o apoio 

deste, para votação em bloco da  Indicação nº. 70/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, sugerindo a ligação de bueiros, no Bairro Olímpico e Indicação nº. 71/2014, da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sugerindo construção de passeio e colocação 

de tampa em bueiro, no Bairro Olímpico. Em única discussão e votação foram aprova das por unanimidade. 

Mais uma vez, com a acatação do Plenário,foi feita a votação em bloco da Indicação nº. 72/2014, dos 

Vereadores Aparecida Baeta, Naamã e Welington, sugerindo limpeza de via pública, no Bairro Nossa 

Senhora do Rosário e da Indicação nº. 73/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã e Welington, 

sugerindo melhorias em via pública, no Bairro Garças. Em única discussão e votação foram aprovadas por 

unanimidade. Igualmente, com a deliberação do Plenário, foi feita a votação em bloco da Indicação nº. 

74/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo extensão de asfaltamento da Rua Bento José Pacheco, no 

Bairro Cruzeiro e da Indicação nº. 73/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a criação da Conselho 

Municipal do Idoso e colocação de uma técnico em enfermagem nos postos de saúde. Em única discussão e 

votação foram aprovadas por unanimidade. Indicação nº. 76/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo 

patrolamento de Ruas no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade.  Representação nº. 14/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 
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a ser encaminhada à MRS Logística. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Representação nº. 15/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, a ser 

encaminhada à MRS Logística. Em única discussão o Vereador Naamã teceu comentários. Em única votação 

foi aprovada por unanimidade. Representação nº. 16/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, a ser encaminhada à MRS Logística. Em única discussão o Vereador Naamã comentou 

sobre o assunto. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº. 82/2014, do vereador 

Murilo, solicitando ao Executivo Municipal cópia do contrato firmado com a Empresa RCA Comércio e 

Representação de Medicamentos. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº. 83/2014, dos Vereadores da Bancada da Oposição, solicitando ao Executivo Municipal 

informações quanto ao veículo que faz o transporte de pacientes para tratamento radiológico em Juiz de 

Fora-MG. Em única discussão, foi comentado pelos Vereadores Aparecida, Lucimar, Geraldo e Cor Jesus. 

Em única votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 84/2014, do Vereador Geraldo 

Francisco, solicitando ao Executivo Municipal cópia de contrato de locação do imóvel situado à Rua 

Antônio Damásio, onde funciona o CREAS. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Geraldo, fazendo uso do art. 113, inciso II, do Regimento Interno, solicitou que, quanto ao teor do  

Ofício 62/2014 da ANTT, fossem enviadas cópias às comunidades  e também às rádios, para dar ciência ao 

povo, bem como das representações feitas neste sentido pela Câmara Municipal. 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 publicidade 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 horas e quarenta 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”, 03 de junho de 2014. 
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