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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos dezoito dias do mês de maio 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. O Vereador Welington procedeu à leitura de 

um versículo da Bíblia Sagrada.  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 15ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata 

foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Convite da Comissão do Plano Decenal Municipal de Educação, para apresentação 

das metas elaboradas para 2015 a 2024, dia 20/05/2015, às 19h, na Câmara Municipal. Ofício nº. 

214/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 20/2015, do Vereador Cor 

Jesus, solicitando informações sobre propostas apresentadas por engenheiros civis do Município 

para alteração dos Códigos de Posturas e Obras. Ofício nº. 215/2015, do Gabinete do Prefeito, em 

resposta ao Requerimento nº. 4/2015, dos Vereadores Murilo e Aparecida Baeta, que solicitaram 

relatório da receita do município de novembro de 2014 a janeiro de 2015.  Ofício nº. 216/2015, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício 148/2015, da Ouvidoria Legislativa, que apontou as 

precárias condições da estrada que liga o Distrito de Hermilo Alves à Comunidade da Chácara. 

Indicação nº. 60/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 73/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Requerimento nº. 80/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Jader. Requerimento 

nº. 81/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Jader. Requerimento nº. 82/2015, dos Vereadores 

Pedro Marconi e Naamã. Requerimento nº. 84/2015, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento nº. 

85/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento nº. 88/2015, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento nº. 89/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Relatório da Comissão de Participação Popular.  Relatório da Comissão Especial, Portaria nº. 

10/2015. Ofício nº. 179/2015, do Vereador Pedro Marconi. 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 Presidente solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 2.034/2015 – 

Disciplina os procedimentos relativos às viagens a serviço, concessão de diárias e contém outras 

providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em 
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única discussão a Indicação nº. 60/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e 

encascalhamento de estradas das Comunidades do Campestre, Chuí e Moreiras. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

73/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Carandaí-PREV o saldo bancário disponível 

e dias de reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal. A proponente justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 80/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Jader, solicitando relatório de 

abastecimento dos veículos e relatório de controle de frotas, do mês de março de 2015. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 81/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Jader, solicitando relatório de abastecimento dos 

veículos e relatório de controle de frotas, do mês de outubro de 2014. O Vereador Pedro Marconi 

justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou 

em única discussão o Requerimento nº. 82/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã, 

solicitando cópias das notas de empenho, referentes ao Requerimento nº. 4/2015. O Vereador 

Naamã justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 84/2015, do Vereador Pedro Marconi, solicitando o 

acionamento do Ministério Público para que notifique o Executivo quanto ao descumprimento de 

prazo, previsto no art. 74, inciso XIV da Lei Orgânica. O Vereador Pedro Marconi justificou o 

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

discussão o Requerimento nº. 85/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

solicitando ao Executivo o impacto-financeiro do Projeto de Lei Complementar nº. 148/2015. O 

Presidente informou que o Executivo Municipal já encaminhou o impacto-orçamentário. Desta 

forma, o requerimento foi retirado da ordem do dia. A Presidente da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, com fulcro no art. 136, do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do 

Requerimento nº. 88/2015, onde era solicitada a convocação do Supervisor Municipal de Saúde, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 89/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando a relação nominal dos cargos de carreira, 

vencimentos e número de vagas. A proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de 

Participação Popular, sobre denúncia apresentada pelo Vereador Pedro Marconi, através do 

Requerimento nº. 74/2015. Os Vereadores Murilo, Naamã Neil e Pedro Marconi teceram 

comentários.  Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única 

discussão o Relatório da Comissão Especial, Portaria nº. 10/2015, sobre correspondência 

encaminhada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Carandaí. Em única votação, 
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foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Ofício 179/2015, do 

Vereador Pedro Marconi, apresentando relatório sobre processos licitatórios da Prefeitura 

Municipal. O Vereador Naamã teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Desta forma, o Presidente solicitou aos líderes das bancadas a indicação de um 

vereador para compor a comissão especial. Os líderes farão a indicação por ofício. 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 dez 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 maio de 2015. 
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