
 

Ata da 34ª Reunião Ordinária, em 19 de outubro de 2015. Página 1 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos dezenove 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 33ª 

Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Convite do CPC (Conselho de Pastores de Carandaí) para participar de um Culto de Louvor e Ação 

de Graça pelo “Dia do Evangélico”, na Câmara Municipal, dia 31/10/2015, às 19h. Ofício nº. 

499/2015, Vereadora Aparecida Baeta, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 

458/2015 - Dispõe sobre a caracterização do assédio moral nas dependências da Administração 

Pública Municipal direta, indireta, autárquica e funcional de Carandaí e a aplicação de 

penalidades à sua prática, por parte dos servidores públicos e apresentando o Projeto de Lei nº 

464/2015 – Dispõe sobre a caracterização do assédio moral nas dependências da Administração 

Pública Municipal direta, indireta, autárquica e funcional de Carandaí e dá outras providências.  

Ofício nº. 512/2015, do Vereador Welington, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 

9/2015 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o 

Código de Posturas do Município de Carandaí e dá outras providências. Ofício nº. 514/2015, do 

Vereador Cor Jesus, solicitando a retirada de pauta da Emenda Aditiva nº. 6 ao Projeto de Lei nº. 

2031/2015 - Dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção da malha viária do Município e 

contém outras providências. Ofício nº. 513/2015, do Vereador Cor Jesus, apresentando a Emenda 

Modificativa nº. 7 e a Emenda Aditiva nº. 8 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015 - Dispõe sobre a 

abertura, conservação e manutenção da malha viária do Município e contém outras providências. 

Relatório da Comissão de Visita, sobre a reunião com a empresa Invepar Rodovias – VIA 040. 

Indicação nº. 120/2015, do Vereador Geraldo. Indicação 121/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento 142/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 194/2015, da Comissão de 

Participação Popular. Requerimento 195/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Representação 

28/2015, dos Vereadores Pedro, Lucimar, Geraldo, Cor Jesus, Naamã, Aparecida Baeta e Murilo. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Deferiu o Ofício nº. 499/2015, 



 

Ata da 34ª Reunião Ordinária, em 19 de outubro de 2015. Página 2 

da Vereadora Aparecida Baeta, e retirou de pauta o Projeto de Lei nº. 458/2015. Encaminhou o 

Projeto de Lei nº. 464/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de 

Lei Complementar nº. 9/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Deferiu o Ofício nº. 

541/2015, do Vereador Cor Jesus, e retirou de pauta a Emenda Aditiva nº. 6 ao Projeto de Lei nº. 

2031/2015. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 7 e a Emenda Aditiva nº. 8 a Projeto de Lei nº. 

2031/2015 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 de redação final ao Projeto de Resolução nº. 7/2015 – 

Dispõe sobre a semana de comemorações de Natal na Câmara Municipal e contém outras 

providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação final ao Projeto de 

Resolução nº. 8/2015 – Dispõe sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal e contém outras 

providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 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. Em 

primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva nº. 2 ao 

Projeto de Lei nº. 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. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Dando continuidade, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei nº. 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. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 461/2015 - Acrescenta dispositivos 

da Lei nº, 2001, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece normas de proteção do Patrimônio 

Cultural do Município de Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, 
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Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude pela aprovação do Projeto de Lei nº. 461/2015 - 

Acrescenta dispositivos da Lei nº, 2001, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece normas de 

proteção do Patrimônio Cultural do Município de Carandaí e contém outras providências. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador 

Cor Jesus, solicitou ao Presidente que a Emenda Supressiva nº. 1, Emenda Modificativa nº. 2 e 

Emenda Aditiva nº. 3 ao Projeto de Lei nº. 2047/2015 – Institui o Fundo Municipal de Esporte e 

Lazer e dá outras providências, fossem discutidas e votadas em bloco. O Presidente consultou o 

Plenário e o pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura dos pareceres às referidas emendas. Em primeira discussão, a 

Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação, as emendas foram aprovadas 

por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, as emendas foram aprovadas 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 Lei nº. 2047/2015 – Institui o Fundo Municipal 

de Esporte e Lazer e dá outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta 

teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda 

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

discussão a Indicação nº. 120/2015, do Vereador Geraldo, apontando a necessidade de cobertura de 

pontos de ônibus. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 121/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de retirada de entulhos na calçada da Rua Ludgero Pereira Baeta. Em única votação, foi 

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

Requerimento nº. 194/2015, da Comissão de Participação Popular, solicitando ao Executivo 

documentos sobre a obra do Quarteirão Prefeito Aguinaldo Pereira Baeta. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 

195/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações sobre a 

programação do Outubro Rosa. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a 

Representação nº. 28/2015, dos Vereadores Pedro Marconi, Lucimar, Geraldo, Cor Jesus, Naamã, 

Aparecida Baeta, Murilo, solicitando a Empresa INVEPAR a colocação de mureta divisória entre as 

pistas de rolamento da rodovia BR-040, próximo ao KM 667. Os Vereadores Pedro Marconi e Cor 

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

Ordem, a Vereadora Aparecida Baeta convidou os Vereadores para a Audiência Pública no dia 22 

de outubro de 2015, às 19h, para discussão do Projeto de Lei Complementar nº. 149/2015. 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 



 

Ata da 34ª Reunião Ordinária, em 19 de outubro de 2015. Página 4 

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 uma horas. 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, 20 de outubro de 2015. 
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