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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

quinze minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Geraldo Francisco Gonçalves e secretariado pelo Vereador Cor Jesus Moreno. O 

Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário constatou-se a presença de todos os edis. O Presidente declarou aberta a sessão e passou 

a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 36ª Reunião Ordinária. Colocada em 

única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Ofício 510/2015, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 169/2015, do Vereador Jader, onde solicitou informações 

sobre os investimentos na área do esporte. Ofício 511/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao 

Requerimento 108/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta e Pedro Marconi, onde solicitaram 

informações sobre a compra de entulhos no antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal. Ofício 

512/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 192/2015, da Comissão Especial, 

nomeada nos termos da Portaria 54/2015, onde solicitaram informações sobre o Carnaval – 2015. 

Ofício 514/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta do Requerimento 195/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, onde solicitou informações sobre o Outubro Rosa. Ofício 517/2015, do Gabinete 

do Prefeito, em resposta ao Requerimento 101/2015, dos Vereadores Naamã e Pedro Marconi, onde 

solicitaram informações sobre pacientes com o vírus HIV em nosso município; e ao Requerimento 

115/2015, do Vereador Murilo, onde solicitou informações sobre os servidores que trabalham na 

UBS – Distrito Pedra do Sino. Ofício 518/2015, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de 

pauta do Projeto de Lei 149/2015 - Altera nível de vencimentos de cargos do quadro geral de 

servidores do Instituto de Previdência Social do Município de Carandaí - CARANDAÍ-PREV. 

Indicação 126/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 128/2015, do Vereador Geraldo. 

Indicação 129/2015, dos Vereadores do Bloco da Oposição. Indicação 130/2015, do Vereador 

Murilo. Indicação 131/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 132/2015, dos Vereadores 

Cor Jesus, Geraldo, Aparecida Baeta, Naamã, Osmar e Pedro Marconi. Requerimento 203/2015, do 

Vereador Murilo. Representação 30/2015, do Vereador Aécio. Representação 31/2015, do Vereador 

Cor Jesus. Moção 27/2015, do Vereador Cor Jesus. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS 

– O Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Deferiu o Ofício 518/2015, do Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de 
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Lei Complementar 149/2015. Em razão da retirada de pauta do projeto, fica cancelada a audiência 

pública marcada para o dia 17/11/2015. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 2054/2015 – Autoriza o 

Município de Carandaí a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. No uso do art. 33, do Regimento Interno, o 

Vereador Naamã disse que a Bancada da Oposição votou pela reprovação do Projeto de Lei 

2054/2015 na primeira e segunda votação e que na terceira votaram pela aprovação da redação 

final. Disse ainda, que na aprovação do referido projeto não foi observado o disposto no art. 149 do 

Regimento Interno. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 126/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, sugerindo a inclusão do movimento “Rebanhão” no calendário municipal de 

eventos culturais. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão a Indicação 128/2015, do Vereador Geraldo, apontando a necessidade de 

reconstrução da ponte na localizada no Córrego do Herculano. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 129/2015, do Bloco da 

Oposição, apontando a necessidade de providenciar transporte para estudantes que cursam o ensino 

técnico no Município de Barbacena. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 

130/2015, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de poda de árvores no Distrito Pedra do 

Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação 131/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, 

apontando a necessidade de limpeza e construção de rede de esgoto na Comunidade do Campestre. 

A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão a Indicação 132/2015, dos Vereadores Cor Jesus, Geraldo, 

Aparecida Baeta, Naamã, Osmar e Pedro Marconi, sugerindo a doação do terreno adquirido pela 

Prefeitura à Associação do Pequenos Produtores Rurais do Chuí. Os Vereadores Cor Jesus, Naamã 

e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 203/2015, do Vereador Murilo, 

solicitando ao Executivo que intermedeie junto à empresa Via 040 a reconstrução do ponto de 

ônibus, nas proximidades do KM 667, no Distrito Pedra do Sino. O Vereadores Murilo e Cor Jesus 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em 

única discussão a Representação 30/2015, do Vereador Aécio, a ser encaminhada à CEMIG, 
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solicitando a colocação de braço com luminária em poste do Bairro Ponte Chave. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação 

31/2015, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada a emissoras de televisão, onde solicita 

informações sobre previsão de mudanças na transmissão do sistema analógico para o digital. O 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 

colocou em única discussão a Moção de Aplausos 27/2015, do Vereador Cor Jesus, a ser 

encaminhada à Senhora Sônia Maria de Oliveira Pacheco. Os Vereadores Cor Jesus e Aparecida 

Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 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 ao Secretário 

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, Vereador Cor Jesus 

Moreno, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos 

integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário Vereador Francisco Eustáquio Teixeira, 9 de novembro de 2015. 
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