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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E
QUATORZE.

 Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezenove horas
e cinco 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 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 20ª
Reunião Ordinária, realizada em dezesseis de junho 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: Comunicados do Ministério da Saúde e Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros ao Município de Carandaí. Convite do
Presidente da Frente Parlamentar contra as drogas, Vereador Marcos Santos, para participação do
lançamento da Frente, já citada, no dia 25 de junho de 2014, no Salão Nobre da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ofício nº. 1/2014, da Farmácia João Paulo II –
Matriz, em resposta ao Requerimento nº. 81/2014, do vereador Aécio Flávio da Costa. Ofício nº.
236/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo as Indicações 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e
76/2014. Ofício nº. 244/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1995/2014
– “Autoriza o Executivo a realizar pagamento de débito com a empresa TELEMAR Norte Leste
S.A. e contém outras providências”. Ofício nº. 246/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando
posicionamento da bancada do PRB, sobre aplicação de emenda parlamentar. Indicação nº. 78/2014,
do Ver. Pedro Marconi. Indicação nº. 79/2014, do Ver. Pedro Marconi. Indicação nº. 80/2014, dos
Vereadores Naamã Neil, Aparecida Baêta e Pedro Marconi. Indicação nº. 82/2014, da Ver.
Aparecida Baêta. Indicação nº. 83/2014, da Ver. Aparecida Baêta. Indicação nº. 84/2014, da
vereadora Lucimar. Requerimento nº. 86/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Representação nº.
20/2014, do Ver. Murilo. 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. 1995/2014 às Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O
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Presidente colocou em primeira discussão 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”. Os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários.
Em primeira votação, o projeto foi reprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária
que procedesse a leitura do parecer de redação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei 1990/2014 – “Dispõe sobre a 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”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Vereador Geraldo Francisco no uso do art. 144, do Regimento Interno, solicitou
adiamento de discussão ao Projeto de Lei nº. 1991/2014 – “Dá denominação ao Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS”, sendo o pedido aprovado por todos os
presentes. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 13/2014 – “Altera
dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Carandaí”. Tendo a comissão apresentado uma emenda supressiva
juntamente com o parecer, o Presidente colocou a referida emenda em primeira discussão. Os
Vereadores Cor Jesus, Naamã Neil e Geraldo Francisco teceu comentários. Em primeira votação, a
emenda recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o voto de qualidade do
Presidente pela reprovação da emenda. A seguir, colocou em primeira discussão e votação, o
Projeto de Resolução nº. 13/2014, que recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários.
Desta forma, o projeto foi rejeitado devido à falta de quórum de dois terços para sua aprovação. O
Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1986/2014 – “Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e contém outras providências”. Em primeira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que
procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do
Projeto de Lei nº. 1970/2014 – “Dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção da malha
viária do Município e contém outras providências”. O Vereador Geraldo Francisco no uso do art.
139, do Regimento Interno, solicitou vistas ao projeto, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A
seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 78/2014, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo
patrolamento e encascalhamento de estrada na comunidade do Bom Jardim. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 79/2014, do
Vereador Pedro Marconi, sugerindo colocação de bomba em cisterna na comunidade do Bom
Jardim. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única
discussão a Indicação nº. 80/2014, dos Vereadores Naamã, Aparecida Baêta e Pedro Marconi,
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sugerindo construção de ponte que dá acesso a rua de cima na Comunidade do Dombe e no virador
no final da citada rua. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.Ato contínuo, colocou em
única discussão a Indicação nº. 82/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, apontando a necessidade de
cercamento de nascentes na Rua João Cirilo. A proponente justificou a indicação. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº.
83/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, apontando a necessidade de melhorias em estrada das
Comunidades do Campestre e Chuí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir,
colocou em única discussão a Indicação nº. 84/2014, da Vereadora Lucimar, sugerindo a concessão
de subvenção à Associação Comunitária e do Produtor Rural do Córrego do Meio. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Requerimento
nº. 86/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao Executivo sobre quais
estradas se referem às obrigações contidas no art. 4º, incisos I, III, IV e V do Projeto de Lei
1970/2014. A proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Representação nº. 20/2014, do
Vereador Murilo, a ser encaminhada à Empresa INVEPAR Rodovias, sobre problemas ocorridos na
BR 040, próximo ao Distrito de Pedra do Sino. O proponente justificou a representação. O
Presidente repassou aos Vereadores o posicionamento de todos os projetos tramitando na Casa. 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 e uma horas. 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”, 25 de junho de 2014.

COR JESUS MORENO
- Presidente –

OSMAR SEVERINO DE SOUZA
Vice- Presidente

LUCIMAR LIMA NEVES
Secretária


