ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE AGOSTO DE DOIS
MIL E DEZESSEIS.
Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quinze
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 a presença de todos os edis e declarou aberta a sessão. PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Prefeitura Municipal de
Carandaí, para cerimônia de inauguração do Polo da Universidade Aberta do Brasil, dia 05 de
agosto de 2016, às 19 horas. Ofício GAB BH 1803/2016, do Dep. Glaycon Franco, informando a
liberação de duas academias ao ar livre para o município de Carandaí. Ofício nº. 273/2016, do
Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 2070/2016 - Altera a lei
municipal nº. 1982/2011 e dá outras providências. Ofício nº. 274/2016, do Gabinete do Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei 2083/2016 - Concede revisão geral anual nos vencimentos dos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do
Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício nº.
287/2016, do Gabinete do Prefeito, encaminhando cópias dos decretos. Ofício nº. 318/2016, do
Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Lei 476/2016 – Declara o 79º Grupo Escoteiro
Barão Santa Cecília, entidade de utilidade pública. Ofício nº. 320/2016, do Vereador Cor Jesus,
apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 6/2016 – Concede Título de Cidadania
Honorária ao Senhor Sérgio Henrique Carrato. Moção 25/2016, do Vereador Osmar. Moção
26/2016, do Vereador Osmar. Representação 33/2016, do Vereador Jader. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Deferiu o Ofício nº. 273/2016 do Gabinete do
Prefeito e retirou de pauta o Projeto de Lei 2070/2016. Encaminhou o Projeto de Lei 2083/2016
às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Lei 476/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 6/2016 à Comissão Especial composta pelos
Vereadores Lucimar, Welington e Murilo. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente colocou em única
discussão a Moção 25/2016, do Vereador Osmar, a ser encaminhada à família do Senhor
Ariovaldo dos Santos Almada. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir,
colocou em única discussão a Moção 26/2016, do Vereador Osmar, a ser encaminhada à família
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do Senhor Neemias Resende da Rocha. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, colocou em única discussão a Representação 33/2016, do Vereador Jader, a ser
encaminhada à CEMIG solicitando vistoria na rede na Rua Benjamim Vieira. Em única
discussão o proponente justificou seu pedido. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
O Vereador Murilo, pela ordem, questionou sobre a possibilidade de agendamento de reunião
junto à INVEPAR, sobre alguns problemas na BR-040, onde corta o distrito de Pedra do Sino. O
Presidente disponibilizou o veículo para tal fim. A Vereadora Aparecida Baeta, pela ordem,
discorreu sobre o problema das enxurradas no bairro Vale Verde, apontando que as providências
ainda não foram tomadas pela INVEPAR, solicitando que tal assunto também seja agendado na
pauta. O Vereador Pedro Marconi, fazendo uso do art. 113, VI, solicitou que fossem cobradas do
Executivo providências a respeito dos problemas apresentados no Calçadão. O Presidente
informou que em reunião na data de hoje com o Prefeito Municipal, este informou que a obra
estará concluída em 20 (vinte) dias. O Vereador Cor Jesus, pela ordem, informou que ficou
definido na última reunião sobre o Calçadão, que a haveria a convocação da Comissão de
Serviços e Obras Municipais, bem como da assessoria jurídica do Executivo, para uma próxima
reunião. O Vereador Pedro Marconi solicitou que o representante legal da empresa responsável
pela obra também fosse convidado. Falou também sobre a necessidade de uma reunião para
discutir o Código de Obras. 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 horas e vinte 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”, 2 de agosto de 2016.
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