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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos vinte e quatro 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 25ª 

Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador Cor Jesus solicitou que fosse 

retificado que a ata da 24ª Reunião Ordinária foi aprovado por unanimidade dos presentes. Salvo 

esta observação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recurso financeiro ao município de Carandaí no valor de R$100.605,56 

(cem mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Convite da CDL – Carandaí para a II 

Semana de Empreendedorismo, de 8 a 11 de setembro, na sede da CDL. Ofício nº. 71/2015, do 

Deputado Federal Bonifácio Andrada, acusando o recebimento da Representação do Ver. Cor Jesus, 

com solicitação de apoio para manutenção das Unidades da PGF na cidade de Barbacena. Ofício nº. 

389/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento nº. 130/2015 e encaminhando 

cópia do processo licitatório da reforma do Terminal Rodoviário. Ofício nº. 401/2015, das 

Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável e de Serviços, 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana, encaminhando o Relatório Anual de Atividades da 

EMATER – 2014. Ofício nº. 402/2015, do Vereador Osmar, justificando ausência na 25ª Reunião 

Ordinária. Indicação nº. 86/2015, do Ver. Naamã. Indicação nº. 87/2015, do Ver. Naamã. Indicação 

nº. 88/2015, do Ver. Naamã. Indicação nº. 89/2015, do Ver. Murilo. Indicação nº. 90/2015, do Ver. 

Murilo. Requerimento nº. 145/2015, da Ver. Aparecida Baeta. Requerimento nº. 146/2015, do Ver. 

Cor Jesus. Requerimento nº. 147/2015, da Ver. Aparecida Baeta. Requerimento nº. 149/2015, do 

CPI. Requerimento nº. 150/2015, da Bancada da Oposição. Requerimento nº. 151/2015, da 

CECELTJ. Requerimento nº. 152/2015, da CLJR. Moção nº. 15/2015, do Ver. Geraldo. 

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 

Cor Jesus no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vista à Emenda Supressiva nº. 1 e à 

Emenda Modificativa nº. 3 ao Projeto de Lei 2031/2015 - Dispõe sobre a abertura, conservação e 

manutenção da malha viária do Município e contém outras providências, sendo o pedido aprovado 
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por unanimidade dos presentes. A seguir, o Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a 

leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda 

Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015 - Dispõe sobre a abertura, conservação e 

manutenção da malha viária do Município e contém outras providências. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação 

final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 86/2015, do Ver. Naamã, apontando a 

necessidade de limpeza da escola da comunidade do Souza. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 87/2015, do 

Ver. Naamã, apontando a necessidade de limpeza da escola da comunidade da Chácara. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 88/2015, do Ver. Naamã, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento da estrada da localidade de Três Coqueiros até  o Tabuleiro. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 

89/2015, do Ver. Murilo, apontando a necessidade de manutenção do campo de futebol do Bairro 

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

discussão a Indicação nº. 90/2015, do Ver. Murilo, apontando a necessidade de manutenção na 

ligação de água no campo de futebol do Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada 

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

145/2015, da Ver. Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o 

adicional de insalubridade. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando 

continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 146/2015, do Ver. Cor Jesus, 

solicitando ao Executivo Municipal a convocação do Encarregado de Almoxarifado, Senhor Hugo 

Deleon Oliveira Celestino, para prestar esclarecimento na reunião da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 147/2015, da Ver. Aparecida Baeta, 

solicitando ao Executivo Municipal cópia do projeto que identifique o início e o término das ruas da 

comunidade dos Moreiras. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ato 

contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 149/2015, do Comissão Parlamentar de 
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Inquérito, solicitando prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 150/2015, da Bancada da Oposição, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o 

adicional de insalubridade. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 151/2015, da Comissão de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, solicitando a leitura da ata da reunião da Comissão 

com servidores da Administração Municipal. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 152/2015, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando que sejam convidados o Presidente do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Senhor Carlos Alberto Lucas e o servidor Francisco 

Sales e Silva, para participarem de reunião da comissão. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Moção nº. 15/2015, do Ver. 

Geraldo, a ser encaminhada à família da Senhora Maria Antônia de Melo. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. 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 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 duas 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, 25 de agosto de 2015. 
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