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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos oito dias do mês de junho 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. A Vereadora Lucimar 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 18ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador 

Naamã Neil solicitou que fosse registrada que as cópias dos áudios e vídeos entregues pelo 

Ministério Público, foi feito mediante requerimento dos Vereadores Murilo Paulino e Naamã Neil. 

Salvo estas observações, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para o Arraiá da Escola Tia 

Catharina Puiatti, dia 21 de junho de 2015, à partir das 13h, no Parque de Exposições. Ofício nº. 

19/2015, da Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce, solicitando espaço na próxima 

reunião ordinária para apresentação do projeto de implantação “Armazém de Minas”. Ofício nº. 

248/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento nº. 42/2015 do Vereador Geraldo 

Francisco, informando e encaminhando cópia dos empenhos com os valores gastos com o Aterro 

Controlado dos períodos de 01/01/2013 a 31/12/2013 e de 01/01/2014 a 31/12/2014. Ofício nº. 

250/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2039/2015 – Autoriza o 

Município de Carandaí a repassar recursos ao Centro de Convivência para Idosos de Carandaí-

MG e contém outras providências. Ofício nº. 251/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o 

Requerimento nº. 72/2015 da Vereadora Aparecida Baeta, informando que se encontra em fase de 

conclusão o processo licitatório para contratação de empresa para realizar a reforma administrativa. 

Ofício nº. 200/2015, da Comissão de Participação Popular, encaminhando cópia da ata sobre o 

Requerimento nº. 74/2015 do Vereador Pedro Marconi. Ofício nº. 202/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução nº. 6/2015 – Institui o Código de Ética e do 

Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Carandaí. Indicação nº. 64/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação nº. 67/2015, do Vereador Naamã. Indicação nº. 68/2015, do Vereador 

Aécio. Indicação nº. 69/2015, da Vereadora Lucimar. Indicação nº. 70/2015, da Vereadora Lucimar. 

Indicação nº. 72/2015, da Vereadora Lucimar. Requerimento nº. 100/2015, da Comissão de 

Participação Popular. Requerimento nº. 101/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã. 

Requerimento nº. 102/2015, da Vereadora Lucimar. Requerimento nº. 103/2015, do Vereador 

Murilo. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas 

as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 
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Lei nº. 2039/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 6/2015 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 64/2015, 

da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo providências quanto à remoção de água parada na fonte 

do Parque Municipal José Gonçalves Costa. A proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 

67/2015, do Vereador Naamã, sugerindo o patrolamento e encascalhamento de estrada na 

comunidade do Convento. Os Vereadores Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 68/2015, do Vereador Aécio, sugerindo a troca de lâmpadas na Rua Professor 

Camargo, no Bairro Acampamento. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 69/2015, da Vereadora Lucimar, sugerindo 

melhorias na pavimentação da Rua Gilson Manuli e Rua “6” no Bairro Herculano Pena. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 

70/2015, da Vereadora Lucimar, sugerindo recomposição de bancos, iluminação, capina e limpeza 

do Parque Municipal José Gonçalves Costa. Os Vereadores Lucimar, Aparecida Baeta e Naamã 

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

única discussão a Indicação nº. 72/2015, da Vereadora Lucimar, sugerindo melhorias na 

pavimentação da Rua Vereador João Henriques Pinto, no Bairro Praia. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

100/2015, da Comissão de Participação Popular, solicitando a convocação dos servidores Eliezer 

Vieira de Rezende e Marcelo Domingos do Carmo, a prestarem esclarecimentos na Câmara 

Municipal, nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei Orgânica Municipal. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

101/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã, solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre os portadores do vírus HIV/Aids de nossa cidade. O Vereador Naamã justificou 

o requerimento, ressaltando que trata de informações quanto ao número de pacientes e não relação 

nominal de pacientes. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 102/2015, da Vereadora Lucimar, solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre a fiscalização do comércio ambulante em nossa cidade. Os 

Vereadores Lucimar, Naamã, Geraldo e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

103/2015, do Vereador Murilo, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a 

possibilidade de alteração nos horários do transporte escolar dos estudantes da comunidade do 

Córrego do Meio. Os Vereadores Murilo e Aparecida teceram comentários. Em única votação, foi 



 

Ata da 19ª Reunião Ordinária, em 8  de junho de 2015. Página 3 

aprovada por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta, no uso do art. 113, do Regimento 

Interno, para explicações com relação do Requerimento nº. 94/2015. O Vereador Cor Jesus, no uso 

do art. 113, do Regimento Interno, solicitou ao Líder da Bancada da Situação, que revesse a 

indicação do representante do bloco para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Justificou que oficialmente foi eleito por partido integrante da Bancada da Oposição, mas 

atualmente não pertence nem à Bancada da Oposição e nem à Bancada da Situação, evitando assim 

uma possível inconstitucionalidade quanto à formação da comissão. Desta forma, o Vereador 

Geraldo Francisco indicou o nome da Vereadora Lucimar como membro titular e o Vereador Aécio 

como membro suplente. 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 quinze 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, 8 de junho de 2015. 
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