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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 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 e votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Nota de 

esclarecimento à população de Carandaí. Ofício 112/2016, do 31º Batalhão da Polícia Militar, 

em resposta à Representação 9/2016, do Vereador Pedro Marconi, solicitando reforço no 

policiamento no “Quarteirão” e proximidades em dias de eventos. Ofício 96/2016, do Gabinete 

do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2066/2016 – Dispõe sobre a criação da divisão de 

trânsito e transportes – DMTT e dá outras providências. Indicação 39/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação 46/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 52/2016, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 53/2016, do Vereador Aécio. Indicação 54/2016, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 55/2016, do Vereador Osmar. Indicação 57/2016, do 

Vereador Murilo. Requerimento 42/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Representação 11/2016, do Vereador Osmar. Relatório Conjunto das Comissões de Direitos 

Humanos e de Saúde. O Presidente convidou os representantes da COPASA para prestar 

esclarecimentos sobre a Representação 3/2016, do Vereador Geraldo, quanto à falta de 

abastecimento de água em alguns bairros de nossa cidade, inclusive em bairros centrais, e 

também informações quanto à qualidade da água que está chegando suja às residências. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 

Lei 2066/2016 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. 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 ao Projeto de Lei 

470/2016 – Altera denominação de Escola Municipal e dá outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em 

única discussão a Indicação 39/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo encascalhamento 

e patrolamento de rua da Comunidade do Campestre. Em única votação, foi aprovada por 
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unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 46/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta, sugerindo melhorais em rua do Bairro Vale Verde. Em única votação, foi 

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

52/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a formação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 53/2016, do Vereador 

Aécio, apontando a necessidade de recomposição de bueiros. O proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única 

discussão a Indicação 54/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando anteprojeto que 

incentiva a geração de emprego a jovens do município. A proponente justificou a proposição. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. No uso do art. 136, do Regimento Interno, o 

Vereador Osmar solicitou a retirada de pauta da Indicação 55/2016 e da Representação 11/2016, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 

57/2016, do Vereador Murilo, sugerindo melhorias em ruas do Distrito Pedra do Sino. O 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão o Requerimento 42/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, solicitando ao Executivo informações sobre o Projeto de Lei 2057/2015. A Vereadora 

Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo 

após, colocou em única discussão o Relatório conjunto das Comissões de Direitos Humanos, do 

Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre o 

Requerimento 34/2016, que denuncia condições precárias em ruas do Bairro Herculano Pena. Os 

Vereadores Jader e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente agradeceu a Polícia Militar pelo apoio durante a reunião e o 

Comandante da 120ª CIA – Polícia Militar Cap. PM Vanderlei Aparecido A. Lima fez uso da 

palavra, agradecendo a acolhida em nossa cidade. No uso do art. 113 do Regimento Interno, 

falaram: o Vereador Pedro Marconi falou sobre o atraso na obra no Quarteirão Prefeito 

Aguinaldo Pereira Baeta e solicitou ao Líder do Executivo que cobre do Senhor Prefeito o 

andamento das obras; o Vereador Cor Jesus falou sobre a manifestação da população e da forma 

ordeira como aconteceu; o Vereador Naamã falou sobre a forma serena como ocorreu a 

manifestação, cobrou do Prefeito Municipal a revisão geral anual dos servidores, das distorções 

publicadas de suas falas na reunião anterior pela imprensa local e da péssima situação em que se 

encontra nossa cidade, como pode ser percebido nas fotos apresentadas nas proposições; o 

Vereador Pedro Marconi falou das distorções publicadas de suas falas na reunião anterior pela 

imprensa local e do enorme gasto com assessorias externas pelo Poder Executivo; e o Vereador 

Geraldo falou sobre a Nota de Esclarecimento, da transparência e responsabilidade na 

administração da Câmara Municipal e cobrou do Senhor Prefeito a revisão dos servidores 
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municipais. O Vereador Naamã solicitou que a população se manifeste junto ao Executivo 

Municipal para que apresente o projeto de revisão dos servidores e que só fez uso da palavra ao 

final da reunião, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. O Vereador Osmar justificou 

seu voto pela derrubada do Veto, das devoluções feitas pelo Legislativo à Prefeitura Municipal e 

parabenizou as pessoas que se manifestaram ordeiramente. O Presidente informou os Vereadores 

que não haverá expediente da Câmara na próxima Quinta-Feira Santa, que antecede o feriado de 

Sexta-Feira da Paixão. 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 duas horas e trinta 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”, 21 de março de 2016. 
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