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ATA DA DÉCIMA NONA 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 Luis procedeu à leitura de um versículo da 

Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, constatou-

se a ausência do Vereador Murilo Paulino e a presença dos demais edis. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para que procedesse 

a leitura da ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada em dois de junho de dois mil e quatorze. O 

Presidente solicitou a Secretária que procedesse a chamada do Vereador Murilo Paulino. 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: Convite da Associação dos Moradores do Bairro 

Olímpico, para participar de festa junina, a acontecer no dia 14 de junho de 2014, às 18 horas, no 

Campo do Carandaí. Convite do Departamento Municipal de Assistência Social para participar 

do Dia Internacional de Combate à Violência contra o Idoso, a acontecer no dia 15 de junho, às 9 

horas, na Quadra Poliesportiva do Bairro Ponte Chave. Comunicados do Ministério da Saúde e da 

Educação informando a liberação de recursos financeiros ao Município de Carandaí. 

Correspondência do Senhor Luís Paulo da Silva, em agradecimento às Comissões de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente e de Participação Popular, por auxiliar a sanar denúncia 

apresentada pelo cidadão mencionado. Ofício nº. 190/2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta 

às Indicações n
os

 45/2014, dos vereadores Murilo e Naamã;  46/2014, do vereador Aécio e 

47/2014, do vereador Aécio e Requerimentos n
os

 61, do Bloco da Oposição; 62/2014, do Bloco 

da Oposição e 66/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício nº. 215/2014, do 

Gabinete do Prefeito, em respostas às Indicações n
os

 43/2014, da Vereadora Aparecida Baêta; 

51/2014, do vereador Jader; 52/2014, do Vereador Cor Jesus;  54/2014, do vereador Cor Jesus e 

55/2014, do Vereador Pedro Marconi e Requerimentos n
os

 73/2014, dos vereadores Naamã e 

Pedro Marconi e 74/2014, do Vereador Cor Jesus. Ofício nº. 216/2014, do Gabinete do Prefeito, 

em respostas às Indicações n
os

 57/2014, do Vereador Welington;  58/2014, do Vereador Aécio;  

59/2014, do Vereador Osmar; 60/2014, do vereador Cor Jesus; 61/2014, do Vereador Cor Jesus e 

62/2014, do Vereador Cor Jesus e Requerimento nº 77/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. 

Ofício nº. 239/2014, do Gabinete do Prefeito, em respostas às Indicações nos 63/2014, do 

vereador Murilo; 64/2014,  do vereador Murilo; 65/2014, dos Vereadores Aparecida Baêta e 

Naamã e 66/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Ofício nº. 219/2014, do Gabinete do Prefeito, 
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apresentando o Projeto de lei nº. 1992/2014 – “Dispõe sobre a criação do pólo universitário de 

apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil, no Município de Carandaí e contém outras 

providências”. Ofício nº. 229/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

1993/2014 – “Abre crédito adicional especial para o pólo universitário de apoio presencial da 

Universidade Aberta do Brasil, no Município de Carandaí”. Ofício nº. 250/2014, do Vereador 

Osmar Severino de Souza, apresentando a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº. 1990/2014 

– “Dispõe sobre alteração do percentual para suplementação de dotação orçamentária da Lei 

Municipal nº. 2090/2013, que orça a receita e fica a despesa do Município de Carandaí para o 

exercício de 2014”. Indicação nº. 77/2014, da Vereadora Lucimar. Representação nº. 17/2014, do 

vereador Osmar. Representação nº. 18/2014, do Vereador Osmar. 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. 1992/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1993/2014 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a 

Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1990/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Vereadora Lucimar Neves, no uso do art. 

137 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 432/2013, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou a Secretaria que 

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

Projeto de Lei nº. 1991/2014 – “Dá denominação ao Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS”. O Vereador Geraldo Francisco, no uso do art. 138 do Regimento 

Interno, solicitou sobrestamento ao projeto, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou a Secretaria que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, 

Justiça e  Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, pela aprovação do 

Projeto de Resolução nº. 12/2014 – “Dispõe sobre a criação do Programa Cine Câmara e dá 

outras providências”.  Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente solicitou a Secretaria que procedesse a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e  Redação, pela aprovação do 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”. O Vereador Murilo Paulino, no uso do art. 139 do Regimento 

Interno, solicitou vistas ao projeto, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Presidente 

solicitou a Secretaria que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e  

Redação, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 439/2014 – “Altera dispositivos da Lei nº. 1894, de 

1º de dezembro de 2008, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para 

crianças e adolescentes portadores de diabetes, intolerância ao glúten e ao ovo, nas escolas 
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públicas do Município de Carandaí”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Vereador Geraldo Francisco, no uso do art. 144 do Regimento Interno, solicitou 

adiamento de discussão do Projeto de Lei Complementar nº. 4/2014 – “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº. 51, de 10 de outubro de 2006, que institui o parcelamento do solo no 

Município de Carandaí”, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão a Indicação nº. 77/2014, da Vereadora Lucimar, apontando a necessidade de limpeza 

e iluminação em ruas dos Bairros Vale Verde, Herculano Pena e Novo Horizonte. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente consultou o Vereador Osmar Severino sobre 

a possibilidade de votação em bloco das representações de sua autoria, sendo o pedido atendido pelo 

proponente. Desta forma, colocou em única discussão a Representação nº. 17/2014, do Vereador 

Osmar, a ser encaminhada ao Diretor-Presidente da COPASA/MG, solicitando a ativação dos poços 

artesianos, localizados na Comunidade dos Moreiras e a Representação nº. 18/2014, do Vereador 

Osmar, a ser encaminhada ao Presidente da ALMG, Deputado Estadual Diniz Pinheiro, solicitando a 

intervenção junto ao Diretor-Presidente da COPASA/MG, para a ativação dos poços artesianos, 

localizados na Comunidade dos Moreiras. O vereador proponente justificou as representações. Em 

única votação, foram aprovadas por unanimidade. O Vereador Naamã Neil, apresentou documentos 

relativos às indagações feitas pelo Vereador Osmar Severino, na reunião ordinária do dia 19/5/2014, 

sobre a construção da UBS no antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal e da Farmácia de Minas. 

O Presidente cobrou das comissões competentes, os pareceres ao Projeto de Lei nº. 1970/2014, tendo 

em vista a exiguidade do prazo. A Vereadora Aparecida Baeta, Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, disse que se trata de um projeto complexo e encontra-se em estudo na 

comissão. 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 trinta 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”, 10 de junho de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

– Presidente – 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

– Vice – Presidente – 

LUCIMAR LIMA NEVES 

– Secretária – 

 


