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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

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

horas e vinte 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 37ª Reunião Ordinária. 

Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 24/2015, do 

Centro de Convivência para Idosos de Carandaí, solicitando que a Câmara interceda junto ao 

Executivo para que parte da verba devolvida seja destinada para a construção do Centro de 

Convivência para Idosos de Carandaí. Ofício 548/2015, do Ver. Cor Jesus, apresentando o 

Projeto de Lei 467/2015 - Declara a Associação Recreativa e Cultural Bloco Sonoismemo, 

Entidade de Utilidade Pública Municipal. Ofício 550/2015, do Ver. Naamã, apresentando a 

Emenda Aditiva nº. 9 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015 - Dispõe sobre a abertura, conservação e 

manutenção da malha viária do Município e contém outras providências. Parecer nº. 46/2015, 

sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí – Art. 139 – Pedido de Vista – 

Abstenção de Voto – Considerações. Indicação 133/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento 205/2015, do Vereador Geraldo. Representação 32/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Moção de Pesar 28/2015, de todos os Vereadores. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 467/2015 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. Encaminhou a Emenda 9 ao Projeto de Lei 2031/2015 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. O Presidente convidou Sônia Maria de Oliveira Pacheco para adentrar ao 

Plenário receber a Moção de Aplausos, que foi entregue pelo Vereador Cor Jesus Moreno. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos pareceres 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, ambos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 9/2015 – 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. Em primeira discussão, os Vereadores 
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Welington, Aparecida Baeta, Naamã e Cor Jesus teceram comentários. Em primeira votação, foi 

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

Vereador Murilo no uso do art. 144, do Regimento Interno, solicitou adiamento de discussão do 

Projeto de Lei 463/2015. Em única votação, o pedido recebeu cinco votos favoráveis e cinco 

votos contrários, tendo o Presidente votado pela reprovação. O Presidente colocou em primeira 

discussão o Projeto de Lei 463/2015 – Altera dispositivos da Lei 1858, de 10 de maio de 2008, 

que dispõe sobre o atendimento de cliente nos estabelecimentos bancários em Carandaí. Os 

Vereadores Naamã, Osmar, Cor Jesus e Pedro Marconi teceram comentários. Em primeira 

votação, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o Presidente 

votado pela aprovação. Em segunda discussão, o Vereador Naamã teceu comentários. Em 

segunda votação, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o 

Presidente votado pela aprovação. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura 

do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda 

Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei 2053/2015 – Dispõe sobre a criação da “Feira Livre do 

Artesão e do Produtor Rural” do Município de Carandaí e dá outras providências. Em primeira 

e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

pela aprovação da Emenda Aditiva 2 ao Projeto de Lei 2053/2015 – Dispõe sobre a criação da 

“Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural” do Município de Carandaí e dá outras 

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

Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva 3 ao Projeto de Lei 2053/2015 

– Dispõe sobre a criação da “Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural” do Município de 

Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, ambos pela aprovação do Projeto de Lei 2053/2015 – Dispõe sobre a criação da “Feira 

Livre do Artesão e do Produtor Rural” do Município de Carandaí e dá outras providências. Em 

primeira discussão, o Vereador Naamã teceu comentários e disse que haveria necessidade de 

realização de audiência pública para ouvir os feirantes. A íntegra do discurso do Vereador 

Naamã na discussão do Projeto de Lei 2053/2015 encontra-se gravada e arquivada 

eletronicamente. Os Vereadores Pedro Marconi, Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram 

comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, os 

Vereadores Geraldo, Aparecida Baeta, Pedro Marconi e Naamã teceram comentários. Em 

segunda votação, foi aprovado por unanimidade. No uso do art. 139, do Regimento Interno, 

solicitou vista ao Projeto de Lei 464/2015 – Dispõe sobre a caracterização do assédio moral nas 
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dependências da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Funcional de 

Carandaí e dá outras providências. Colocado em votação, os vereadores da Bancada da 

Oposição se absteram de votação em repúdio ao descumprimento do Regimento Interno tendo 

em vista a desnecessidade de colocar o pedido de vista em votação. Desta forma, o pedido de 

vista recebeu 5 (cinco) votos favoráveis. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 

133/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo colocação de placas de trânsito. A 

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

sequência, colocou em única discussão o Requerimento 205/2015, do Vereador Geraldo, 

solicitando acionamento de Comissão, para fiscalizar as obras do Terminal Rodoviário e do 

Quarteirão Prefeito Aguinaldo Pereira Baeta. Os Vereadores Pedro Marconi, Cor Jesus, Naamã e 

Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Representação 32/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta, a ser encaminhada à empresa INVEPAR Rodovias. Os Vereadores Aparecida Baeta e 

Pedro Marconi teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Moção de Pesar 28/2015, de todos os Vereadores, a ser 

encaminhada à família de Sidney Sobrinho Teixeira – “Litú”. Os Vereadores Cor Jesus, Jader, 

Naamã, Geraldo e Pedro Marconi 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 duas horas e vinte minutos. 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”, 16 de novembro de 2015. 
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