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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

 Aos dez dias do mês de novembro 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 Luís procedeu à leitura de um versículo da 

Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, 

constatou-se a ausência do Vereador Murilo Paulino e a presença dos demais edis. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para que 

procedesse a leitura da ata da 36ª Reunião Ordinária, realizada em três de outubro de dois mil e 

quatorze. A Vereadora Lucimar procedeu a chamada do Vereador Murilo Paulino. Colocada em 

única discussão e votação, 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: Convite da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Carandaí para a “I Semana de Empreendedorismo em Carandaí”, de 11 a 14 

de novembro de 2014. Ofício nº. 74/2014, do Presidente da Associação Comunitária e dos 

Pequenos Produtores Rurais do Chuí, agradecendo pelo comparecimento à Comunidade atendendo 

ao pedido feito em ofício. Ofício da Câmara de Dirigentes Lojistas de Carandaí – CDL, solicitando 

providências para o cumprimento do Código de Posturas e Código Tributário, quanto a atuação de 

ambulantes em nossa cidade. Ofício nº. 435/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta e Naamã, 

apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 5/2014 – “Altera dispositivos do Art. 24 da Lei 

Complementar nº. 46/2004. Ofício nº. 436/2014, do Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de 

Lei Complementar nº. 6/2014 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 

2004, que institui o Código de Posturas do Município de Carandaí e dá outras providências. Ofício 

nº. 438/2014, da Mesa Diretora, apresentando Projeto de Resolução nº. 19/2014 – Altera 

dispositivos da Resolução nº. 11, de 23 de novembro de 2010 e Projeto de Lei nº 447/2014 - Altera 

dispositivos da Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 2011, que fixa os vencimentos dos servidores da 

Câmara Municipal e dá outras providências. Ofício nº. 439/2014, da Mesa Diretora, solicitando a 

retirada de pauta do Projeto de Resolução nº. 18/2014. Ofício nº. 440/2014, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, apresentando Emenda Supressiva nº. 1 e Emenda 

Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei 2008/2014. Ofício nº. 446/2014, do Vereador Naamã, 

apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 7/2014 – “Altera  dispositivos da Lei 

Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Postura do Município de 

Carandaí e dá outras providências. Ofício nº. 447/2014, do Vereador Geraldo, encaminhando 

Projeto de Lei nº. 448/2014 – Dá denominação a logradouro no Bairro Crespo e dá outras 

providências. Indicação nº. 112/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 113/2014, do 

Vereador Murilo. Indicação nº. 114/2014, dos Vereadores Aécio e Naamã. Indicação nº. 115/2014, 
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do Vereador Aécio. Indicação nº. 116/2014, do Vereador Murilo. Indicação nº. 117/2014, do 

Vereador Naamã. Indicação nº. 118/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 119/2014, 

do Vereador Cor Jesus. Representação nº. 29/2014, do Vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 

160/2014, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento nº. 161/2014, 

do Vereador Geraldo. 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 Vereador Naamã solicitou a retirada de pauta do Ofício nº. 435/2014. O 

Presidente retirou de pauta o Ofício nº. 436/2014. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 19/2014 

e o Projeto de Lei nº. 447/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. O Presidente retirou de pauta o Projeto de Resolução nº. 18/2014. 

Encaminhou a Emenda Supressiva nº. 1 e a Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 

2008/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar nº. 7/2014 e o Projeto de Lei nº. 448/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. A Vereadora Aparecida Baeta 

retirou de pauta a Indicação nº. 118/2014. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O Vereador Osmar Severino, líder do 

Executivo, retirou de pauta o Projeto de Lei nº. 1981/2014 – “Altera dispositivos da Lei nº. 

1967/2010”. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 17/2014 – “Altera 

dispositivos da Resolução nº. 11, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos servidores da 

Câmara Municipal de Carandaí”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

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. 446/2014 – “Concede gratificação aos 

servidores da Câmara Municipal pelo exercício de função de membros das Comissões 

Administrativas Permanentes e dá outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão, a Indicação nº. 112/2014, da 

Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo coleta de lixo. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 113/2014, do Vereador 

Murilo, sugerindo colocação de quebra-molas e limpeza de bueiro. O Vereador Murilo justificou a 

proposição. Dando continuidade, colocou em única discussão Indicação nº. 114/2014, dos 

Vereadores Aécio e Naamã, sugerindo encascalhamento do estacionamento de caminhoneiros. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Aécio retirou de pauta a Indicação nº. 

115/2014, na qual apontava a necessidade de cessão de imóvel público à Associação dos Moradores 

do Bairro Olímpico. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 116/2014, do 

Vereador Murilo, sugerindo limpeza das ruas do Distrito de Pedra do Sino e do Córrego do Meio. O 

Vereador Murilo Paulino justificou a indicação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  

Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 117/2014, do Vereador Naamã, sugerindo 

construção de bueiro. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 
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única discussão a Indicação nº. 119/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo recuperação de asfalto. 

O Vereador Cor Jesus teceu comentários. O Vereador Pedro Marconi sugeriu que fosse incluída na 

indicação a recuperação do calçamento da Rua Flor de Lis. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Representação nº. 29/2014, do 

Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao Gerente de Engenharia da TV Integração. O Vereador 

Cor Jesus justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 160/2014, da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, solicitando documentos ao Executivo. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 161/2014, do Vereador 

Geraldo, solicitando convocação do Agente Comercial da CEMIG. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. No uso do art. 33, do Regimento Interno, o Vereador Osmar Severino solicitou 

que fosse verificado junto às câmeras de segurança da Casa, que interferem na ordem da reunião. 

Pela ordem, a Vereadora Aparecida Baeta parabenizou o trabalhou do SAMU em nossa cidade e 

agradeceu a solidariedade com sua família, em razão do acidente ocorrido com seu filho. 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”, 10 de novembro de 2014. 
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