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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

cinco 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 6ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador Cor 

Jesus solicitou correção mencionando que reivindica o acionamento da COPASA providências para 

restaurar o dano ocasionado na ponte do Bairro Acampamento. Salvo esta retificação, a ata foi 

aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Secretário para que 

procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência da Câmara dos Deputados, informando 

a liberação de recursos da União ao Município de Carandaí. Ofício da Empresa OI- Minas Gerais, 

respondendo ofício 27/2015, desta Casa. Ofício nº. 52/2015, da Autarquia Hospital Municipal 

Sant’Ana de Carandaí, encaminhando prestações de contas anual. Ofício nº. 88/2015, do Gabinete 

do Prefeito, respondendo os Requerimentos nº. 12/2015, 13/2015. Ofício nº. 89/2015, do Gabinete 

do Prefeito, respondendo o Requerimento nº. 147/2014. Ofício do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando prestações de contas. Ofício nº. 72/2015, do Fundo Previdenciário Municipal, 

encaminhando prestações de contas. Ofício nº. 84/2015, da Técnica em Contabilidade da Câmara, 

encaminhando prestações de contas. Ofício 79/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando 

Projeto de Lei nº. 2031/2015 – “Dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção da malha 

viária do Município e contém outras providências”. Ofício nº. 79/2015, da Mesa Diretora, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 453/2015 – “Altera dispositivos da Lei nº. 2151, de 14/11/2014, 

concede gratificação aos servidores da Câmara Municipal pelo exercício de função de membros 

das Comissões Administrativas Permanentes e dá outras providências”; Projeto de Resolução nº. 

3/2015 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 5, de 14/12/2009, dispõe sobre instituição de 

Comissões Administrativas Permanentes na Câmara Municipal  e dá outras Providências”  e 

Projeto de Resolução  nº. 4/2015 – “Altera dispositivos da Lei  nº. 11, de 23/11/2014, dispõe sobre 
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a Estrutura Administrativa e o Plano de Cargos, Carreira, Vencimentos e Remuneração dos 

Servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Indicação nº. 11/2015, do Vereador Welington. 

Indicação nº . 20/2015, do Vereador Murilo. Indicação nº . 21/2015, do Vereador Murilo. Indicação 

nº. 22/2015, do Vereador Murilo. Indicação nº. 23/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº . 

24/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 25/2015, do Vereador Pedro Marconi. 

Indicação nº. 26/2015, do Vereador Naamã. Indicação nº. 27/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento nº. 32/2015, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento nº. 36/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Representação nº. 6/2015, do Vereador Osmar. Representação nº. 7/2015, do 

Vereador Osmar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à 

disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Concedida 

a palavra, o Vereador Cor Jesus comentou sobre a correspondência da Oi Telefonia, em resposta ao 

Ofício 27/2015. O Vereador Pedro Marconi sugeriu que fosse encaminhada cópia do ofício 

respondido pelo Executivo ao autor do pedido, para acompanhamento. O Presidente informou que 

os documentos ficam à disposição de todos, inclusive do autor e informou que ficará registrada na 

ata a autoria do pedido. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2031/2015 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Concedida a palavra, a 

Vereadora Aparecida Baeta sugeriu que a matéria também fosse encaminhada à Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, sendo concedido pelo 

Presidente. Encaminhou os Projetos de Resolução n
os

 3 e 4 e Projeto de Lei nº. 453/2015 às 

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

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 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, favorável à Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica nº. 28/2015 – “Acrescenta o § 5º ao art. 214 da Lei Orgânica do Município”. Colocada 

em 2º e último turno de discussão e votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade e informou 

que seria promulgada pela Mesa Diretora. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 

11/2015, que foi justificada pelo proponente. Os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus 

comentaram sobre a matéria. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Colocou em única 

discussão a Indicação nº. 20/2015, que foi justificada pelo proponente. O Vereador Cor Jesus 

comentou sobre o assunto. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, colocou 

em única discussão a Indicação nº. 21/2015, que foi justificada pelo proponente. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Colocou em única discussão a Indicação nº. 22/2015, que foi 

justificada pelo proponente. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em 

única discussão a Indicação nº. 23/2015, que foi justificada pelo proponente. Os Vereadores Cor 

Jesus e Aparecida Baeta comentaram sobre a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Colocou em única discussão a Indicação nº. 24/2015, que foi justificada pelo 
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proponente. A Vereadora Aparecida Baeta comentou sobre o assunto. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 

25/2015, que foi justificada pelo proponente. O Vereador Cor Jesus comentou sobre o assunto. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. Colocou em única discussão a Indicação nº. 26/2015, 

que foi justificada pelo proponente. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, colocou em única discussão a Indicação nº. 27/2015, que foi justificada pela 

proponente. O Vereador Cor Jesus comentou sobre o assunto. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Colocou em única discussão e votação o Requerimento nº. 32/2015, sendo foi 

aprovado por unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 36/2015, que 

foi justificado pela proponente. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Colocou em 

única discussão e votação a Representação nº. 6/2015, sendo foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, colocou em única discussão e votação a Representação nº. 7/2015, que foi aprovada 

por unanimidade. Concedida a palavra, conforme art. 113, IV do Regimento Interno, o Vereador 

Murilo falou sobre a importância do Executivo Municipal cumprir a legislação que trata da 

manutenção da iluminação pública, comentando que moradores o procuram para expor situações 

desagradáveis, pela falta de iluminação pública em alguns pontos do Município, causando 

insegurança. O vereador Osmar levantou questão de ordem, sendo respondido pelo Presidente. 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 

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, 16 de março de 2015. 
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