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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATORZE DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 41ª Reunião Ordinária. 

Colocada em única discussão, o Vereador Geraldo solicitou que fosse registrado que as 

Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e Direitos Humanos, farão audiência pública 

para discussão do Requerimento 214/2015, do Vereador Geraldo. O Vereador Cor Jesus solicitou 

que fosse retificado que na chamada final constatou-se a ausência dos Vereadores Osmar e 

Aparecida Baeta. Salvo estas observações, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Escola 

Municipal “Deputado Abelard Pereira”, para solenidade de conclusão do 9º ano de ensino 

fundamental, no dia 15 de dezembro de 2015, às 19h30, na Câmara Municipal de Carandaí. 

Convite para o III Festival Natal na Câmara, de 16 a 20 de dezembro de 2015, a partir das 19h. 

Ofício 587/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 94/2015 da Vereadora 

Aparecida Baeta, onde solicita informações sobre a jornada de trabalho dos auxiliares de 

serviços gerais. Ofício 597/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 

203/2015 do Vereador Murilo, onde solicita que o Executivo Municipal envie ofício à empresa 

Invepar Rodovias - VIA 040, requerendo a reconstrução do ponto de ônibus na rodovia BR-040, 

sentido Conselheiro Lafaiete - Carandaí. E-mail, da CEMIG, respondendo a Representação 

30/2015 do Vereador Aécio, onde solicita a colocação de braço com luminária em um poste na 

Rua Eugênio Marcos Barbosa, próximo ao número 1058, no Bairro Ponte Chave. E-mail, da 

CEMIG, respondendo a Representação 34/2015 do Vereador Naamã, onde solicita a colocação 

de braço com luminária em um poste na Travessa Vila Moreira, próximo ao número 92, no 

Bairro Cruzeiro. Indicação 145/2015, do Vereador Murilo. Indicação 146/2015, do Vereador 

Geraldo. Requerimento 219/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 221/2015, das 

Comissões de Educação, de Participação Popular e de Direitos Humanos. Requerimento 
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222/2015, da Comissão de Serviços, Obras e Mobilidade Urbana. Requerimento 223/2015, do 

Vereador Pedro Marconi. Requerimento 225/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. DESPACHO 

DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Vereador Osmar 

solicitou vista ao Projeto de Emenda a LOM nº. 30/2015 - Altera o art. 197 da Lei Orgânica 

Municipal. Colocado em única 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 e 5 (cinco) abstenções. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2056/2015 - Dispõe sobre a abertura de 

crédito especial e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 145/2015, do 

Vereador Murilo, apontando a necessidade de placa de estacionamento proibido. Os Vereadores 

Murilo e Pedro Marconi teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 146/2015, do Vereador Geraldo, 

apontando a necessidade de reconstituição de tampa de bueiro. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 221/2015, 

das Comissões de Educação, de Participação Popular e de Direitos Humanos, solicitando o envio 

de documentos às escolas municipais. Os Vereadores Aparecida Baeta e Naamã teceram 

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

discussão o Requerimento 219/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações 

sobre o planejamento do transporte escolar para o exercício de 2016. A proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão ao Requerimento 222/2015, da Comissão de Serviços, Obras e Mobilidade Urbana, 

solicitando informações sobre possíveis modificações ocorridas no loteamento do bairro 

denominado Coração Eucarístico. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão ao Requerimento 223/2015, do Vereador Pedro Marconi, 

solicitando a convocação  do Encarregado de Almoxarifado, Senhor Hugo Deleon. O 

proponenete teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

colocou em única discussão ao Requerimento 225/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Os 
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Vereadores teceram comentários. Em única votação, foi aprovado 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 e 

cinco 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”, 14 de dezembro de 2015. 
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