ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZESSEIS.
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e vinte 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. 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 13ª Reunião Ordinária. Colocada
em única discussão e votação, a Vereadora Aparecida solicitou que fosse acrescentado que
quando ela discorreu sobre o Boletim da consulta ao CEAC, o Presidente indagou quanto à
conclusão da Vereadora e não quanto à conclusão da resposta, uma vez que não existe conclusão
neste tipo de informação. O Vereador Cor Jesus solicitou a correção do quorum de votação da
Representação 21/2016, a ser encaminhada ao DER-MG, que foi aprovada por sete votos a três.
Salvo estas alterações, foi a ata aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Edital de convocação da Associação
Comunitária Pró-Vida de Carandaí, para prestação de contas, eleição e posse, Resoluções e
Conjuntura atual, dia 14 de maio de 2016, a partir das 16h. Carta 3100/2016, dos correios
informando sobre entrega de Carta Via Internet. Correspondência da Empresa VIA 040,
parabenizando pelo aniversário da Cidade. Ofício 153/2016, do Gabinete do Prefeito,
apresentando os Projetos de Reforma Administrativa: Projeto de Lei Complementar 153/2016 –
Dispõe sobre o regime jurídico institucional aplicável às contratações temporárias por
excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 154/2016
– Dispõe sobre a estrutura administrativa municipal e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar 155/2016 – Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras aplicável aos servidores
públicos municipais e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 156/2016 – Dispõe
sobre o plano de cargos e carreiras aplicável ao magistério municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei 2069/2016 – Dispõe sobre o regime jurídico institucional aplicável aos servidores
públicos e dá outras providências. Projeto de Lei 2070/2016 – Altera a lei municipal nº.
1.982/2011 e dá outras providências. Ofício 094/2016, do Ministério Público da Comarca de
Carandaí, em resposta ao ofício 98/2016, que dispõe sobre o relatório da Comissão de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente. O Vereador Naamã, pela ordem, fez seu agradecimento ao
Ministério Público pela resposta encaminhada. Ofício 095/2016, do Ministério Público da
Comarca de Carandaí, em resposta ao ofício 74/2016, que dispõe sobre a Representação 6/2016,
Ata da 14ª Reunião Ordinária, em 02 de maio de 2016.

Página 1

do Vereador Cor Jesus. Ofício 197/2016, do Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, apresentando Relatório Anual de Atividades
2015 da EMATER-MG. Indicação 74/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 75/2016,
da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 76/2016, da Vereadora Aparecida Baeta.
Requerimento 71/2016, do Vereador Cor Jesus. Requerimento 73/2016, do Vereador Pedro
Marconi. Requerimento 74/2016, do Vereador Pedro Marconi. Representação 24/2016, da
Comissão de Agricultura. Moção de Aplausos 13/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Moção
de Aplausos 14/2016, do Vereador Cor Jesus. Relatório da Comissão de Serviços e Obras.
Relatório em separado de Membro da Comissão de Serviços. Relatório do Vereador Pedro
Marconi sobre a obra do calçadão. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Lei Complementar 153/2016 e 154/2016 à Comissão
de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 155/2016 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 156/2016 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou o Projeto de
Lei 2069/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei
2070/2016 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 colocou em primeira discussão a Emenda
Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei 2064/2016 – Autoriza a abertura de crédito suplementar. A
Vereadora Aparecida, fazendo uso do artigo 138 do Regimento Interno, solicitou sobrestamento
da Emenda e do Projeto 2064/2016, justificando sua motivação. O Presidente consultou ao
Plenário sobre o pedido da Vereadora, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente colocou
em única discussão a Indicação 74/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando
anteprojeto de lei. A proponente justificou seu pedido. Em única votação foi aprovado por
unanimidade. Na sequência colocou em única discussão a Indicação 75/2016, da Vereadora
Aparecida Baeta, sugerindo cobertura de ponto de ônibus. A vereadora justificou seu pedido. Em
única votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a
Indicação 76/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e encascalhamento
de estradas. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão o Requerimento 71/2016, do Presidente da Comissão de Serviços e Obras Municipais
e Mobilidade Urbana, solicitando prorrogação de prazo para emissão de relatório. Em única
votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão o
Requerimento 73/2016, do Vereador Pedro Marconi, solicitando o kit de primeiros socorros e
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caixa de medicamentos básicos para o Legislativo. Em única votação foi aprovado por
unanimidade. Continuando, colocou em única discussão o Requerimento 74/2016, do Vereador
Pedro Marconi, solicitando ao Executivo o impacto das obras sobre os imóveis que estão nele
localizados. O Vereador justificou sua proposição. Em única votação foi aprovado por
unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a Representação 24/2016, da Comissão
de Agricultura, a ser encaminhada ao Gerente da Unidade Regional da EMATER-MG. Os
Vereadores Naamã e Aparecida teceram comentários. Em única votação foi aprovada por
unanimidade. A seguir colocou em única discussão a Moção de Aplausos 13/2016, da Vereadora
Aparecida Baeta, a ser encaminhada aos orquidófilos. A vereadora justificou seu pedido. Em
única votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão a Moção
de Aplausos 14/2016, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao Senhor José Santana Soares.
O vereador justificou seu pedido. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços e Obras, sobre
averiguação das obras no Quarteirão Aguinaldo Pereira Baeta e no Terminal Rodoviário São
Cristóvão. Os vereadores Cor Jesus, Pedro Marconi, Naamã, Geraldo, Aparecida e Murilo
teceram comentários. O Vereador Naamã, fazendo uso do art. 138 do Regimento Interno,
solicitou sobrestamento do Relatório, sendo aprovado por unanimidade. Foi feita a leitura do
Relatório em apartado da Comissão de Serviços, do Vereador Pedro Marconi, sobre averiguação
das obras no Quarteirão Aguinaldo Pereira Baeta e no Terminal Rodoviário São Cristóvão. Na
sequência, colocou em única discussão o Relatório em separado do Vereador Pedro Marconi,
Membro da Comissão de Serviços, sobre averiguação das obras no Quarteirão Aguinaldo Pereira
Baeta e no Terminal Rodoviário São Cristóvão. Os Vereadores Marconi, Cor Jesus, Naamã e
Osmar teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Inscrito na
palavra livre, com base no art. 107 e 108 do Regimento Interno, o Vereador Geraldo Francisco,
manifestou uma nota de repúdio ao cidadão do bairro Ponte Chave que disse ter o carro engolido
por uma cratera. O vereador disse em seu relato que repudia a forma desinformada do cidadão,
uma vez que se sentiu constrangido ao ouvir a sua entrevista, pois o cidadão alegou que no
referido bairro tem três vereadores, mas que se juntasse os três não daria um. O Vereador
informou primeiramente que a rua que o cidadão menciona não existe e que o lote do cidadão
está num lugar sem qualquer infraestrutura. Finalizou o discurso cientificando que os vereadores
tem a função de legislar, fiscalizar, requerer, indicar, representar, e não de executar, ou seja,
apenas tem o poder de cobrar ao Executivo melhorias na cidade, e não de realizá-las como
pensam alguns munícipes. 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
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agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e cinquenta 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”, 03 de maio de 2016.

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES
– Presidente –
LUCIMAR LIMA NEVES
– Vice-Presidente –
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