
 

Ata da 8ª Reunião Ordinária, em 23 de março de 2015. Página 1 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos vinte e três 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 7ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador Cor 

Jesus solicitou que fosse retificado que a proposta de Emenda a LOM é discutida e votada apenas 

em dois turnos. Salvo esta observação, 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: Ofício nº. 61/2015, da 

Câmara Municipal de Varginha. Correspondência da CEMIG, em resposta à Representação nº. 

28/2014, do Vereador Naamã. Correspondência da CEMIG, em resposta à Representação nº. 

3/2013, apresentada pela Comissão de Participação Popular, de iniciativa de vereador mirim. Ofício 

nº. 99/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 15/2015, do Vereador Pedro 

Marconi. Ofício nº. 100/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 31/2015, 

do Vereador Murilo. Ofício nº. 59/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

2029/2015 – “Autoriza a realocação e a transposição de recursos de uma fonte para outra e de 

uma categoria de programação para outra”. Ofício 97/2015, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 2032/2015 – “Dispõe sobre a concessão de subvenção”. Ofício 

nº. 74/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Aécio, Jader, Murilo, Naamã, Pedro e Welington, 

apresentando a proposta de Emenda a LOM nº. 29/2015. Ofício nº. 93/2015, da Comissão de 

Educação, Cultura, esporte, Lazer e Turismo, informando o dia e horário de suas reuniões. 

Indicação nº. 28/2015, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº . 29/2015, dos Vereadores Aécio, 

Geraldo e Jader. Indicação nº . 30/2015, do Vereador Murilo. Requerimento nº. 34/2015, dos 

Vereadores Jader, Pedro Marconi. Moção nº. 5/2015, do Vereador Osmar. Relatório da Comissão 

de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

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

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2029/2015 e 2032/2015 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Proposta de 

Emenda a LOM nº. 29/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 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 aprovação do Projeto de Lei nº. 2030/2015 – “Altera dispositivo da Lei nº. 
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2157/2014, que reestruturou o RPPS do Município de Carandaí/MG e contém outras 

providências”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 nº. 453/2015 – “Altera dispositivo da Lei 2151/2014, que concede gratificação aos 

servidores da Câmara pelo exercício de função de membros das comissões administrativas 

permanentes e dá outras providências”. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu 

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

e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 Resolução nº. 3/2015 – “Altera dispositivos da 

Resolução nº. 5/2009, que dispõe sobre a instituição de comissões administrativas permanentes na 

Câmara Municipal e dá outras providências”. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. 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 Resolução nº. 4/2015 – “Altera dispositivos da Resolução nº. 

11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e 

remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Em primeira, segunda e terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 28/2015, do Vereador Cor Jesus, sugerindo contratação de empresa ou profissional 

para auxiliar os pequenos agricultores no cadastramento ambiental rural. Os Vereadores Naamã, 

Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº . 29/2015, dos Vereadores 

Aécio, Geraldo e Jader, sugerindo asfaltamento em Rua do Bairro Cruzeiro. O Vereador Geraldo 

teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou 

em única discussão a Indicação nº . 30/2015, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de 

conservação de Rua de Pedra do Sino. O Vereador Murilo teceu comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 34/2015, 

dos Vereadores, Jader e Pedro Marconi, solicitando ao Executivo informações sobre gastos com 

abastecimento. O Vereador Pedro Marconi teceu comentários.  Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Moção de Pesar, do Vereador Osmar, a ser 

encaminhada à família do Senhor William Carlos Vieira Augusto. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, sobre denúncia apresentada através do requerimento 32/2015, do 

Vereador Pedro Marconi, a respeito do aterro controlado. Os Vereadores Naamã Neil, Cor Jesus, 

Geraldo, Pedro Marconi, Lucimar e Aparecida Baeta teceram 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 
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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 cinquenta 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, 24 de março de 2015. 
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