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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove e dez minutos 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. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta 

a sessão e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 33ª Reunião 

Ordinária, realizada em treze de outubro de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão e 

votação, 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 Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros, destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

no valor total de R$ 175.708,94 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e oito reais e noventa e 

quatro centavos). Ofício nº. 5.543/2014, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/Cartório 

de Feitos Especiais, informando sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 

1.0000.14.072503-7/000. Ofício nº. 388/2014, do Gabinete do Prefeito, respondendo o 

Requerimento nº. 130/2014 do Vereador Jader José de Paiva. Ofício nº. 398/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 144/2014 – Dispõe sobre a alteração de 

alíquota de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e contém outras 

providências. Ofício nº. 399/2014, do Gabinete do Prefeito, informando sobre o comparecimento do 

servidor Antônio Sebastião Ferreira Lima, para prestar informações sobre o Projeto de Lei nº. 

1970/2014, na reunião ordinária desta Casa. Ofício nº. 412/2014, do Parlamento Jovem Carandaí – 

MG, encaminhando o convite da Assembleia de Minas, para participar da Plenária Estadual do 

Parlamento Jovem Minas, em Belo Horizonte/MG. Indicação nº. 103/2014, da Vereadora Aparecida 

Baêta. Indicação nº. 104/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Indicação nº. 105/2014, do Vereador 

Naamã Neil. Indicação nº. 106/2014, do Vereador Naamã Neil. Requerimento nº. 143/2014, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento nº. 144/2014, da Comissão de Serviços. 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Ofício nº. 401/2014, da Comissão de Participação Popular. 
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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 Complementar nº. 144/2014 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 Vereador Cor Jesus, 

fazendo uso do art. 136 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 

443/2014 – Dá nova denominação à Avenida Brasil. O Presidente solicitou à Secretária para que 

procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº. 1997/2014 – Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Município de 

Carandaí e o consórcio público para o desenvolvimento da microrregião do Alto Paraopeba e 

vertentes – CONDAPAV, nos termos da Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005 e contém 

outras providências. Em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

solicitou à Secretária que procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 2015/2014 – Autoriza o Município a receber em 

doação área de terras localizadas em Pedra do Sino e contém providências. Em terceira discussão 

e votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à 

leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

nº. 2016/2014 – Autoriza o Município de Carandaí a receber em doação área de terras no Bairro 

Crespo e contém providências. Em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à litura do parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 26/2014 – Altera o art. 97 da Lei 

Orgânica Municipal. Em primeiro turno de discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 

2005/2014 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e contém outras 

providências. Em primeira e segunda discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse á leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 

2005/2014 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e contém outras 

providências. Em primeira discussão a Vereadora Aparecida comentou sobre a importância do 

projeto. Em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do 
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Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 

3 ao Projeto de Lei nº. 2005/2014 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e 

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

unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, ambos pela 

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

Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente convidou o servidor municipal Antônio Sebastião Ferreira Lima 

para explanação da matéria constante do Projeto de Lei nº. 1970/2014 – Dispõe sobre a abertura, 

conservação e manutenção da malha viária do Município e contém outras providências. Em 

primeira discussão, o vereador Geraldo, embasado no art. 136 do Regimento Interno, solicitou a 

retirada de pauta das emendas ao referido projeto, sendo deferido pelo Presidente. O servidor 

respondeu a diversos questionamentos dos vereadores. O Vereador Marconi sugeriu a realização de 

Audiência Pública para debater sobre o projeto, solicitando a retirada de pauta do mesmo. Em 

consulta ao Plenário, foi deliberado para que a Comissão de Serviços e Obras organize e realize tal 

audiência. Indicação nº. 103/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, apontando a necessidade de 

limpeza e complementação de pavimentação na Rua Ademar Vale, no Bairro Rosário. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e um contrário. Indicação nº. 104/2014, 

da Vereadora Aparecida Baêta, apontando a necessidade de se retirar os entulhos existentes no pátio 

do almoxarifado desativado, localizado no Bairro Olímpico. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº. 105/2014, do Vereador Naamã Neil, apontando a 

necessidade de construção de bueiro na Rua Beira Linha, no distrito de Hermilo Alves. Em única 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº. 106/2014, do Vereador Naamã 

Neil, apontando a necessidade de construção e ligação de rede de esgoto na residência da Senhora 

Nilza Maria de Souza, na comunidade da Matinada. Em única discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento nº. 143/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

solicitando informações ao Executivo para complementar instruções ao Projeto de Lei nº. 

2017/2014 – Dispõe sobre o programa de apoio ao transporte escolar de estudantes de cursos 

técnicos ou universitários e contém outras providências. Em única discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº. 144/2014, da Comissão de Serviços. Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, solicitando informações às empresas contratadas para manutenção de veículos 

do Município. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ofício nº. 401/2014, da 
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Comissão de Participação Popular, encaminhando as proposições da Câmara Mirim. O Presidente 

deliberou com o Plenário para discussão e votação das propostas em bloco. Em única discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade. A Vereadora Lucimar, fazendo uso do artigo 113, VI 

do Regimento Interno, tratou da questão da falta de água, requerendo ao Presidente que solicitasse à 

COPASA um relatório sobre o nível de água em seu reservatório. O Vereador Osmar aparteou 

tecendo alguns comentários e solicitando a convocação do Senhor João Rezende Filho, gerente 

distrital da empresa. O Presidente consultou ao Plenário, sendo deliberado por unanimidade. Desta 

forma foi nomeada Comissão Especial composta pelos Vereadores Marconi, Aécio e Osmar. 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 quarenta 

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, 21 de outubro de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


