
 

Ata da 27ª Reunião Ordinária, em 1º de setembro de 2014. Página 1 

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

  Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, 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 Luís 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. O Vereador Murilo Paulino ausentou-se do Plenário em 

razão do falecimento de seu cunhado. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a 

sessão e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 26ª Reunião Ordinária, 

realizada em vinte e cinco de agosto de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão, o 

Vereador Naamã Neil solicitou que fosse registrado seu voto favorável à aprovação do Projeto de 

Lei nº. 2007/2014. Salvo esta observação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 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 Educação, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 37.575,61 (trinta e sete mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Ofício nº. 321/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2008/2014 – “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências”. Ofício nº. 

322/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando documentação complementar ao Projeto de Lei 

nº. 2006/2014. Ofício nº. 323/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando os Projetos de Lei nº 

2009/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a celebrar convênio e contém outras 

providências” e Projeto de Lei nº. 2010/2014 – “Abre crédito adicional especial para assinatura de 

convênio com o Clube do Cavalo de Carandaí”. Ofício nº. 324/2014, do Gabinete do Prefeito, 

solicitando convocação para reunião extraordinária para apreciação dos Projetos n
os

 2001, 2002, 

2009 e 2010/2014. Ofício nº. 325/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta dos 

Projetos de Lei n
os

 2003 e 2004/2014. Ofício nº. 349/2014, dos Vereadores Welington Luis, Aécio 

Flávio, Geraldo Francisco, Jader José, Lucimar Neves, Aparecida Baeta, Murilo Paulino, Naamã 

Neil, Osmar Severino e Pedro Marconi, apresentando a Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Lei 

nº. 444/2014 – Dispõe sobre a Verba de Gabinete. Indicação nº. 89/2014, da Vereadora Aparecida 

Baêta. Indicação nº. 90/2014, dos Vereadores Naamã Neil e Pedro Marconi. Indicação nº. 91/2014, 

dos Vereadores Pedro Marconi e Welington. Requerimento nº. 117/2014, do Vereador Osmar. 
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Representação nº. 21/2014, dos Vereadores Naamã Neil e Pedro Marconi. Representação nº. 

22/2014, do Vereador Cor Jesus. Ofício nº. 344/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Ofício nº. 345/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício nº. 347/2014, 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício nº. 348/2014, da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. 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. 2008/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou os Projetos de Leis 

nº. 2009/2014 e 2010/2014, conforme dispõe o art. 80, inciso IV, do Regimento Interno, à 

Comissão Especial formada pelos Vereadores Geraldo Francisco, Welington Luís e Lucimar Neves. 

Em atenção ao Ofício nº. 324/2014, do Executivo Municipal, o Presidente agendou para dia três de 

setembro de dois mil e quatorze, às 18h (dezoito horas), reunião extraordinária para discussão e 

votação dos Projetos de Leis nº. 2001, 2002, 2009 e 2010/2014. O Presidente deferiu o Ofício nº. 

325/2014, do Executivo Municipal e retirou de pauta os Projetos de Leis nº. 2003 e 2004/2014. 

Encaminhou a Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 444/2014 à Comissão de Legislação, 

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

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

do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 

1984/2014 – “Altera dispositivos da Lei nº 1.875/2008, procedendo adequações da Legislação 

Municipal relativa ao Conselho Tutelar à Lei Federal Nº 12.696/2012, e contém outras 

providências”. O Presidente consultou o Plenário e a Presidente da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação sobre a dispensa de leitura da redação final, sendo o pedido aprovado por unanimidade 

dos presentes. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 1985/2014 – “Altera dispositivos da Lei nº 

1615/2002, procedendo adequações da Legislação Municipal relativa ao Conselho Tutelar à Lei 

Federal Nº 12.696/2012, e contém outras providências”. O Presidente consultou o Plenário e a 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a dispensa de leitura da redação 

final, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à 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. 2006/2014 – “Declara a 

Associação Comunitária e do Produtor Rural da Comunidade do Dombe, entidade de utilidade 

pública”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para terceira discussão e 

votação, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da redação final ao referido 
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projeto. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente 

solicitou à 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. 445/2014 - “Dá denominação a logradouro no Bairro Acampamento”. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 89/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, sugerindo a utilização do espaço 

físico das escolas municipais por entidades. O Vereador Naamã Neil teceu comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 90/2014, dos Vereadores Naamã Neil e Pedro Marconi, apontando a necessidade de 

manutenção de rede de água. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 91/2014, dos Vereadores Pedro Marconi e 

Welington, apontando a necessidade de melhorias em bueiro, no Bairro da Garça. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única 

discussão a Requerimento nº. 117/2014, do Vereador Osmar, solicitando o acionamento da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar possíveis 

irregularidades na edificação do Pavilhão 3 da Escola Municipal “Deputado Abelard Pereira”. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única 

discussão a Representação nº. 21/2014, dos Vereadores Naamã e Pedro Marconi, a ser encaminhada 

à COPASA, para que providencie a recomposição em trecho do asfalto na Rua Antônio Calvário, 

no Bairro Vale Verde. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, 

colocou em única discussão a Representação nº. 22/2014, do Vereador Cor Jesus, a ser 

encaminhada à empresa Invepar, solicitando a colocação de redutores de velocidade no trevo de 

acesso a Carandaí. O Vereador Osmar Severino assumiu a Presidência. O Vereador Cor Jesus 

justificou a proposição. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Ofício nº. 

344/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando que sejam convidados os 

membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no dia 11 de setembro de 

2014, às 8 horas, com vistas a instruir no processo do Projeto de Lei nº. 1970/2014. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a 

Ofício nº. 345/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando que seja realizada 

Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 – “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Posturas 

do Município de Carandaí e contém outas providências”. O Presidente acionou a Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana para realização da audiência. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Ofício nº. 

347/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando que sejam convidados os 
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membros do Conselho Municipal de Saúde, no dia 18 de setembro de 2014, às 8 horas, para 

discussão do Projeto de Lei nº. 2005/2014 – “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de 

Carandaí e contém outras providências”. A Vereadora Aparecida teceu justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única 

discussão a Ofício nº. 348/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao 

Executivo Municipal informações sobre dotação orçamentária que suportará as despesas do 

Consórcio Público para o Desenvolvimento da Micro Região do Alto Paraopeba, descrita no Projeto 

de Lei nº. 1997/2014. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador 

Naamã Neil questionou o Presidente quanto a não inclusão na pauta do Requerimento nº. 118/2014. 

O Presidente disse que o citado requerimento, ficou prejudicado em razão do Projeto de Lei nº. 

2004/2014 ter sido retirado de pauta. 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”, 1º de setembro de 2014. 
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