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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

  Aos dezoito 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, para pagamento de PAB fixo, no 

valor de R$ 51.332,67 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

Ofício nº. 303/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 

1987/2014 – “Reestrutura o RPPS do Município de Carandaí/MG, e dá outras providências”. 

Ofício nº. 304/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº 2001/2014 – 

“Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e contém outras providências”, Projeto de Lei nº. 

2002/2014 – “Dispõe sobre alteração em dispositivo da Lei Municipal nº. 2090/2013 – Lei 

Orçamentária, Projeto de Lei nº. 2003/2014 – “Abre crédito adicional especial de subvenção social 

para o Clube do Cavalo de Carandaí”, Projeto de Lei nº. 2004/2014 – “Autoriza o Município de 

Carandaí a repassar recursos ao Clube do Cavalo de Carandaí e contém outras providências”. 

Ofício nº. 312/2014, da Técnico em Contabilidade e Controladora Interna da Câmara Municipal de 

Carandaí, apresentando o Quadro de Detalhamento de Despesas e de Receitas para o orçamento 

2015. Requerimento nº. 93/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 99/2014, 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. O Presidente deferiu o Ofício nº. 303/2014 do Gabinete do Prefeito e 

retirou de pauta o Projeto de Lei nº. 1987/2014. Encaminhou os Projetos de Leis nº. 2001, 2002, 

2003 3 2004/2014, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. O Presidente colocou sobre apreciação do Plenário para ser referendado, o 

Quadro de Detalhamento de Despesas e de Receitas da Câmara Municipal para o orçamento de 

2015, sendo aprovado por unanimidade. 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. 441/2014 – “Declara a Associação dos moradores do Bairro Olímpico, Entidade 
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de Utilidade Pública Municipal”. Em terceira 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. 1998/2014 – “Dispõe sobre a Organização, 

a Estrutura Orgânica e os Procedimentos da Administração do Município de Carandaí” e explicou 

que o referido projeto foi encaminhado, equivocamente, a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Tendo o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado a 

Emenda Modificativa nº. 1, o Presidente colocou em primeira e segunda discussão e votação a 

referida emenda, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em primeira e segunda 

discussão e votação o referido projeto, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a 

Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1999/2014 – 

“Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos a Associação Comunitária dos Pequenos 

Produtores Rurais do Moreira e contém outras providências”. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que procedesse a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2000/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a 

repassar recursos a Associação Comunitária do Bairro Santa Cecília e contém outras 

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

Presidente solicitou a Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 442/2014 – “Dá denominação a logradouro no Bairro Ponte Chave 

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

unanimidade. O Vereador Welington Luís solicitou vista ao Projeto de Lei nº. 443/2014 – “Dá nova 

denominação à Avenida Brasil”, sendo o pedido aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 93/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo o acionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente para sanar questão ambiental, 

próxima à residência nº. 55, no Bairro Jaime Santos. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 99/2014, da Vereadora 

Aparecida Baêta, solicitando que seja cumprido o disposto no ar. 61, § 7º da Lei Orgânica, que cita 

a designação bimestral de uma comissão de 3 (três) vereadores, para verificar os documentos 

pertinentes ao relatório resumido da execução orçamentária. Os Vereadores Aparecida Baeta e 

Geraldo Francisco teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Desta 

forma, nomeou uma comissão composta pelos Vereadores Aécio Flávio, Murilo Paulino e 

Welington Luís para verificação dos documentos referentes ao bimestre maio/junho de 2014. 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 
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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 vinte 

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”, 18 de agosto de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


