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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente declarou 

aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 24ª Reunião 

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

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Correspondência do Prefeito de Congonhas, cumprimentando a Câmara e justificando sua ausência 

no evento “Encontro com a Política”. Ofício nº. 365/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta 

aos Requerimentos 113 e 114/2015, do Bloco da Oposição. Ofício nº. 373/2015, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 121/2015, da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada 

nos termos da Portaria 39/2015. Oficio nº. 374/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta às 

indicações do Vereador Osmar e Requerimento 134/2015, do Vereador Naamã. Ofício nº. 

364/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2049/2015 – Autoriza o 

Município de Carandaí a repassar recursos à Associação Comunitária dos Amigos do Crespo e 

contém outras providências. Ofício nº. 373/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei 2047/2015 – Institui o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. Ofício 

nº. 389/2015, do Bancada da Situação, indicando Líder e Vice-Líder. Ofício nº. 391/2015, da 

Técnica em Contabilidade Elaine Miranda Melo Baeta, apresentando do Quadro de Detalhamento 

de Despesas e de Receitas para o Orçamento 2016. Indicação nº. 71/2015, da Vereadora Lucimar. 

Indicação nº. 82/2015, do Vereador Murilo. Indicação nº. 83/2015, do Vereador Murilo. Indicação 

nº. 84/2015, do Vereador Osmar. Indicação nº. 85/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento nº. 136/2016, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento nº. 138/2015, do Vereador 

Jader. Requerimento nº. 143/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Representação nº. 19/2015, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº. 12/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº. 

13/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Colocou em única discussão e votação, o Ofício nº. 373/2015 do Gabinete do Prefeito, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2049/2015 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A 

Vereadora Aparecida Baeta no uso do art. 57, § 2º, do Regimento Interno, solicitou dispensa de 
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interstício para discussão e votação do Projeto de Lei nº. 2049/2015, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Presidente suspendeu a reunião para que as comissões se reunissem 

para emissão dos pareceres ao Projeto de Lei nº. 2049/2015. Retomando os trabalhos, encaminhou o 

Projeto de Lei nº. 2047/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. O Vereador Murilo solicitou a retirada de pauta da 

Indicação nº. 83/2015, 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 do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela ilegalidade do Projeto de Lei 456/2015 – Assegura às entidades que menciona o 

direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino municipais, de quadras esportivas e 

outros prédios públicos e dá outras providências. Conforme art. 56, do Regimento Interno, o 

Presidente colocou o parecer em única discussão. Os Vereadores Aparecida Baeta, Cor Jesus e 

Naamã Neil teceram comentários. Em única votação, o parecer foi reprovado por unanimidade dos 

presentes. Desta forma, tendo sido reprovado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, o Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude emitisse parecer ao referido projeto. Retomando os trabalhos o 

Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, 

Turismo e Juventude pela aprovação do projeto. Em primeira e segunda discussão e votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 457/2015 – 

Declara a ONG de proteção, auxílio e tratamento aos animais e preservação do meio ambiente, 

entidade de utilidade pública. Em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

segunda discussão, os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em segunda 

votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. 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, ambos pela aprovação do Projeto de Lei 2049/2015 – Autoriza o 

Município de Carandaí a repassar recursos à Associação Comunitária dos Amigos do Crespo e 

contém outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores Aparecida Baeta e Naamã Neil 

teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. Em 

segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, o 

colocou em única discussão o Ofício nº. 391/2015, da Técnica em Contabilidade Elaine Miranda 

Melo Baeta, apresentando do Quadro de Detalhamento de Despesas e de Receitas para o Orçamento 



 

Ata da 25ª Reunião Ordinária, em 17 de agosto de 2015. Página 3 

2016. Conforme prevê o art. 15, inciso XX, do Regimento Interno e art. 43, inciso XX, da Lei 

Orgânica Municipal, o orçamento deve ser referendado pelo Plenário pela maioria absoluta dos 

membros da Casa e encaminhado ao Chefe do Executivo para ser inserido no corpo do orçamento. 

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

discussão a Indicação nº. 71/2015, da Vereadora Lucimar, apontando a necessidade de colocação de 

meio-fio e sinalização em via pública. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 82/2015, do Vereador Murilo, 

apontando necessidade de melhorias em via pública. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 

84/2015, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de reforma do Posto de Saúde e de 

asfaltamento em ruas da Comunidade da Ressaca. Em única votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 85/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de recomposição de calçamento. A proponente justificou 

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

única discussão o Requerimento nº. 136/2015, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao 

Executivo cópia do mapa topográfico do Córrego Capão do Melo. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

138/2015, do Vereador Jader, solicitando ao executivo informações sobre o cumprimento da Lei 

2148/2014, que ratificou o protocolo de intenções firmado entre o Município de Carandaí com o 

consórcio público para o desenvolvimento da micro região do Alto Paraopeba e Vertentes. Os 

Vereadores Jader, Murilo, Cor Jesus, Naamã e Pedro Marconi teceram comentários.  Em única 

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

Requerimento nº. 143/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo espaço de recreação no 

Terminal Rodoviário. A proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Representação nº. 19/2015, da 

Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à CEMIG. A proponente justificou a proposição. 

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

discussão a Moção de Pesar nº. 12/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à 

família da senhora Ana Pamplona. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção de Aplausos nº. 13/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, ao estudante Farley Micael Ramos da Silva. A proponente justificou a proposição. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo vereador inscrito na 

palavra livre, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 
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Ordem do Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse 

a chamada final, constatando a ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais 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, 18 de agosto de 2015. 
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