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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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-se a ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente declarou 

aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 32ª Reunião 

Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador Naamã solicitou que constasse na ata que os 

vereadores da Bancada da Oposição se retiraram do plenário na votação dos pedidos de vista do 

Veto Total ao Projeto de Lei nº. 456/2015 na 31ª Reunião Ordinária e no Projeto de Lei nº. 

460/2015 na 32ª Reunião Ordinária, em repúdio ao descumprimento do Regimento Interno pelo 

Presidente da Casa, tendo em vista a desnecessidade de colocar o pedido de vista em votação. Salvo 

esta observação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº. 90/2015, da Associação 

Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, convidando os membros da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para participarem da reunião da associação dia 

06/11/2015, às 19h30, no Salão Nossa Senhora de Fátima no Chuí. Ofício nº. 467/2015, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2052/2015. Ofício 

468/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 150/2015 - Altera 

a redação do inciso VIII do artigo 210, da Lei Complementar 54, de 9 de janeiro de 2007, que 

dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí. Ofício 469/2015, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2054/2015 – Autoriza o Município de 

Carandaí a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações 

de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Ofício 487/2015, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, apresentando as Emendas Modificativa 1 e Aditiva 2 ao Projeto de 

Lei 459/2015 – Torna obrigatória a prestação de contas pelas instituições públicas ou privadas, de 

caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, que receberem subvenção social do Município. 

Ofício 488/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 461/2015 – Acrescenta dispositivos da Lei 2001, de 14 de 

dezembro de 2011, que estabelece normas de proteção do patrimônio cultural do Município de 

Carandaí e contém outras providências. Ofício 489/2015, da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, apresentando as Emendas Modificativa 1 e Aditiva 2 ao Projeto 

de Lei 2053/2015 – Dispõe sobre a criação da Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural do 

Município de Carandaí e dá outras providências. Ofício 490/2015, da Comissão de Educação, 



 

Ata da 33ª Reunião Ordinária, em 13 de outubro de 2015. Página 2 

Cultura, Lazer, Esporte, Turismo e Juventude, apresentando as Emendas Supressiva 1, Modificativa 

2 e Aditiva 3 ao Projeto de Lei 2047/2015 – Institui o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e dá 

outras providências. Ofício 491/2015, da Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Esporte, Turismo 

e Juventude, informando novo dia e horário das reuniões ordinárias. Ofício 503/2015, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, informando novo dia e horário das reuniões 

ordinárias. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre o exagero na 

emissão de gases poluentes pela Fábrica Cimento Tupi. Indicação nº. 113/2015, do Vereador 

Geraldo. Indicação 114/2015, do Vereador Cor Jesus. Indicação 115/2015, do Vereador Naamã. 

Indicação 116/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação 117/2015, do Vereador Geraldo. 

Indicação 118/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 119/2015, do Vereador Murilo. 

Requerimento 142/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 190/2015, do Vereador 

Pedro Marconi. Requerimento 192/2015, da Comissão Especial – Portaria 54/2015. Representação 

27/2015, do Vereador Geraldo. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. Relatório da Comissão de Participação Popular. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente deferiu o Ofício nº. 467/2015, do 

Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de Lei nº. 2052/2015. Encaminhou o Projeto de 

Lei Complementar nº. 150/2015 e o Projeto de Lei nº. 2054/2015 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou às Emendas 

Modificativa nº. 1 e Aditiva nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 459/2015; Emenda Modificativa nº. 1 ao 

Projeto de Lei nº. 461/2015; Emendas Modificativa nº. 1 e Aditiva nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 

2053/2015; Emendas Supressiva nº. 1, Modificativa nº. 2 e Aditiva nº. 3 ao Projeto de Lei nº. 

2047/2015; à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Vereadora Aparecida 

Baeta, no uso do art. 138 do Regimento Interno, solicitou sobrestamento ao Projeto de Lei nº. 

460/2015 – Dá denominação a logradouros no Bairro Coração Eucarístico, sendo o pedido 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a 

leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 2/2015 – 

Concede título de cidadania honorária ao Senhor Geraldo Raimundo da Silva. Em única discussão, 

os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, 

Turismo e Juventude pela aprovação do Projeto de Resolução 7/2015 – Dispõe sobre a semana de 

comemorações de Natal na Câmara Municipal e contém outras providências. Em primeira e 

segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao 

Secretário que realizasse a leitura dos pareceres da Comissão Especial ao Veto Total ao Projeto de 
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Lei 456/2015 – Assegura às entidades que menciona o direito à utilização do espaço físico das 

unidades de ensino municipais, de quadras esportivas e outros prédios públicos e dá outras 

providências. Os Vereadores Aécio e Lucimar apresentaram parecer pela manutenção do Veto e o 

Vereador Naamã pela rejeição do Veto. Em única discussão, os Vereadores Aparecida Baeta, Cor 

Jesus, Naamã e Murilo teceram comentários. Em única votação, o Veto recebeu 5 (cinco) votos pela 

rejeição e 4 (quatro) votos pela aprovação, ficando desta forma mantido o Veto Total ao Projeto de 

Lei nº. 456/2015, sendo observado o disposto no art. 44, §4º, do Regimento Interno, que sua 

rejeição somente se daria pela maioria absoluta dos vereadores. O Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude pela aprovação do Projeto de Resolução 

8/2015 – Dispõe sobre a sessão solene na Câmara Municipal e contém outras providências. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação 113/2015, do Vereador Geraldo, apontando a necessidade 

de remoção de folhas secas em praça do município. Os Vereadores Pedro Marconi e Cor Jesus 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, colocou em única discussão a Indicação 114/2015, do Vereador Cor Jesus, sugerindo a 

apresentação de Projeto de Lei que trate de concessão de uso público para uso especial. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única 

discussão a Indicação 115/2015, do Vereador Naamã, sugerindo a reabertura de estrada municipal. 

Os Vereadores Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 116/2015, do 

Vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de remoção de construção. O proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em 

seguida, colocou em única discussão a Indicação 117/2015, do Vereador Geraldo, apontando a 

necessidade de limpeza do Cemitério Municipal. Em única votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 118/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta, sugerindo a criação de um cadastro de pessoas portadoras de necessidades especiais. A 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Na sequencia, colocou em única discussão a Indicação 119/2015, dos Vereadores Murilo e Geraldo, 

sugerindo a necessidade de patrolamento, encascalhamento e limpeza de estrada de distrito Pedra do 

Sino a Olhos D´Água e de Pedra do Sino a Cabeça Danta. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 

142/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo cópia do questionário sobre 

efetividade da gestão. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 190/2015, 

do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo cópia do processo licitatório da obra do 
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Quarteirão Prefeito Aguinaldo Pereira Baeta. O proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o 

Requerimento 192/2015, do Presidente da Comissão Especial, Portaria 54/2015, solicitando cópia 

das notas de empenho e fiscais, referentes ao Carnaval 2015. O Vereador Pedro Marconi teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, 

colocou em única discussão a Representação 27/2015, do Vereador Geraldo, solicitando à empresa 

de telefonia TIM a instalação de uma antena na Comunidade do Campestre. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o Relatório da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o excesso de entulhos no 

Bairro Santa Cecília. Os Vereadores Naamã e Pedro Marconi teceram comentários. Em única 

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

Relatório da Comissão de Participação Popular, sobre condutas de servidores municipais. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 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 ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas 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, 14 de outubro de 2015. 
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