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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

 Aos quatro dias do mês de agosto 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 presença de todos os edis. 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 do Fundo Nacional de Saúde, no valor total de R$ 51.848,37 

(cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos); Comunicado do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 197.398,23 ( cento e noventa e sete mil, 

trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos); Convite do Instituto Capacitar para 

participar de homenagem ao Presidente da Casa Legislativa e dos vereadores mais votados para a 

legislatura 2013-2016, nos dias 12,13,14,15 e 16 de agosto de 2014, no Auditório do Phenícia Bittar 

Hotel, em Brasília – DF; Ofício nº. 323/2014, da Promotoria de Justiça da Comarca de Carandaí, 

encaminhando cópia de denúncia ofertada contra o Vereador Osmar Severino de Souza, pela prática 

de tráfico ilícito e drogas; Ofício RC/PP-06070/2014, da CEMIG, em resposta à Representação nº. 

13/2014, do vereador Aécio; Comunicação Externa 90/2014 – DCL, da COPASA/MG, em resposta 

ao Ofício nº. 255/2014, referente à Representação nº. 17/2014, do vereador Osmar; Carta nº. 

585/GCA, da MRS Logística S.A., em resposta ao ofício nº. 245/2014, referente às Representações 

nos 14, 15 e 16/2014, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana; Ofício nº. 

0941/2014, do Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

encaminhando o Ofício 941/2014, do Diretor-Presidente da COPASA/MG; Ofício nº. 274/2014, do 

Gabinete do Prefeito, concernente ao Projeto de Lei nº. 1987/2014, sobre possíveis dúvidas 

suscitadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Ofício nº. 291/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1996/2014 – “Dispõe sobre a organização, a estrutura 

orgânica e os procedimentos da administração do Município de Carandaí”; Ofício nº. 298/2014, 

do vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Lei nº. 443/2014 – “Dá nova denominação à 

Avenida Brasil”; Requerimento nº. 93/2014, da Vereadora Aparecida Baeta; e Requerimento nº. 

94/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. 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. 1996/2014 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O 

Presidente colocou em votação o pedido de urgência para votação do Projeto de Lei nº. 1996/2014, 
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sendo reprovado por cinco votos contrários e quatro favoráveis. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

443/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou a Secretária que procedesse a leitura 

do parecer de redação final 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”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.  O 

Vereador Murilo Paulino, solicitou vistas ao Projeto de Lei nº. 440/2014 – “Dispõe sobre a Verba 

de Gabinete”, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A Vereadora Aparecida Baeta, retirou de 

pauta o Requerimento nº. 93/2014, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A seguir, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 94/2014, da vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo informações quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 12.994/2014. A vereadora 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

O Presidente informou aos vereadores que no dia vinte e um de agosto de dois mil e quatorze, às 

quatorze horas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fará o lançamento do selo oficial  

comemorativo de inauguração da nova sede da 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 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”, 5 de agosto de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


