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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

dez 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 16ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata 

foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 88.986,29 

(oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). Convite da AMALPA, 

para participar da 217ª (ducentésima décima sétima) Assembleia Ordinária, no dia 29 de maio de 

2015, às 14 horas, em Queluzito/MG. Convite da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira, para 

participar da Festa Junina, no dia 14 de junho de 2015, as partir das 13 horas, no Parque de 

Exposições e Eventos Benjamin Pereira Baeta. Ofício nº. 229/2015, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 2036/2015 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar 

recursos à Associação Comunitária e do Produtor Rural do Convento e contém outras providências 

e Projeto de Lei nº. 2037/2015 – Autoriza o Município de Carandaí a celebrar convênio e contém 

outras providências. Ofício nº. 234/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

2038/2015 – Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de Carandaí e contém outras 

providências. Ofício nº. 177/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Lei 

455/2015 - Assegura à entidades que menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades 

de ensino municipais e dá outras providências. Ofício nº. 5/2015, da Escola Infantil Tia Catharina 

Puiatti, solicitando colaboração para realização de festa junina. Correspondência de cidadão 

carandaiense, denunciando atitude de motorista da saúde. Indicação nº. 57/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Requerimento nº. 61/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 

63/2015, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento nº. 93/2015, do Vereador Aécio. 

Requerimento nº. 94/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 95/2015, dos 

Vereadores Naamã e Murilo. Moção nº. 9/2015, do Vereador Cor Jesus. Relatório da Comissão de 

Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. A Vereadora Aparecida Baeta solicitou a retirada 

de pauta da Indicação nº. 57/2015, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Encaminhou os 
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Projetos de Leis nº. 2036/2015 a 2037/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou os Projetos de Leis nº. 2038/2015 e 

455/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, 

Turismo e Juventude. Encaminhou a denúncia de cidadão carandaiense à Comissão de Participação 

Popular para emissão de relatório. A Vereadora Aparecida Baeta, solicitou a retirada de pauta do 

Relatório da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. 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 Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº. 148/2015 – 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 57/2007, que institui o Plano de cargos e vencimentos 

dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e 

contém outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu 

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

foi aprovado por unanimidade. A Vereadora Lucimar Neves, no uso do art. 57, §2º, do Regimento 

Interno, solicitou dispensa de interstício para a terceira discussão e votação do referido projeto, 

sendo o pedido aprovado por todos os presentes. O Presidente suspendeu a reunião para que a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse o parecer de redação final. Retomando os 

trabalhos, o Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final. Em terceira discussão, o 

Vereador Pedro teceu comentários. Em terceira votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 61/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a 

verificação das condições do transporte escolar dos alunos do Distrito de Pedra do Sino. A 

proponente justificou a indicação. O Vereador Pedro Marconi sugeriu a criação de uma comissão 

especial para averiguar a situação relatada na indicação. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente encaminhou a indicação à Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 63/2015, do 

Vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de troca de luminárias e limpeza em do Bairro 

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

Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 93/2015, do Vereador Aécio, 

solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre 

veículos abandonados em Rua do Município. Ato contínuo, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 94/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre a reorganização do horário das auxiliares de serviços gerais das escolas. A 

proponente justificou o requerimento. O Vereador Pedro Marconi teceu comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

95/2015, dos Vereadores Murilo e Naamã, solicitando o acionamento de Comissão Especial para 
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averiguar denúncia de prestador de serviços do Município, referente ao transporte escolar. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Desta forma, o Secretário procedeu a leitura da denúncia. O 

Vereador Cor Jesus, diante da gravidade da denúncia, sugeriu a criação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos. Os Vereadores Osmar, Murilo, Naamã, Pedro e 

Aparecida Baeta teceram comentários. Após discussões, os Vereadores acordaram por não formar a 

Comissão Especial e apresentar na próxima reunião requerimento propondo a criação de Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Na sequência, colocou em única discussão a Moção de Pesar nº. 9/2015, 

do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada à família do Senhor Sebastião Nascimento Sobrinho. O 

Vereador Cor Jesus teceu 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 e 

quarenta 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, 26 de maio de 2015. 
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