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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

dez 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 34ª Reunião Ordinária. Colocada em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Escola Municipal “Deputado Abelard 

Pereira” para a Semana de Teatro - 2015, nos dias 28 a 30 de outubro, a partir das 14h30, na sede 

Câmara Municipal. Ofício nº. 518/2015, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em 

resposta à Representação 20/2015, do Vereador Cor Jesus, onde solicita a nomeação de um 

Defensor-Público para o Município de Carandaí. Ofício 2008/2015, dos Correios, informando sobre 

regulamentação de prestação de serviços postais básicos em pequenas localidades com população 

superior a 500 habitantes, mediante convênios com entidades públicas. Ofício 521/2015, do 

Vereador Aécio, apresentando o Projeto de Lei 465/2015 – Altera dispositivos da Lei Municipal 

2091, de 23 de dezembro de 2013, que autoriza o Executivo a implantar no município o Programa 

Porteira Adentro e contém outras providências. Requerimento 197/2015, da Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Indicação 122/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação 123/2015, do Vereador Aécio. Indicação 124/2015, do Vereador 

Murilo. Indicação 125/2015, do Vereador Murilo. Moção de Aplausos 23/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Moção de Pesar 24/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Moção de Pesar 

25/2015, da Vereadora Lucimar. Moção de Pesar 26/2015, da Vereadora Lucimar. DESPACHO 

DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Vereador Osmar, Líder 

do Executivo, solicitou a retirada de pauta do 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, sendo o pedido deferido 

pelo Presidente. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação 

final ao Projeto de Lei 459/2015 - Torna obrigatória a prestação de contas pelas instituições 
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públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos que receberem 

subvenção social do Município. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

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

Lei 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

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

2047/2015 – Institui o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Aécio solicitou vista ao Projeto de 

Lei 460/2015 – Dá denominação a logradouro no Bairro Coração Eucarístico. Colocado em 

votação, os vereadores da Bancada da Oposição se retiraram do plenário em repúdio ao 

descumprimento do Regimento Interno pelo Presidente da Casa, tendo em vista a desnecessidade de 

colocar o pedido de vista em votação. Desta forma, o pedido de vista recebeu 5 (cinco) votos 

favoráveis. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 

pela aprovação do Projeto de Lei 463/2015 – Altera dispositivos da Lei 1858, de 10 de maio de 

2008, que dispõe sobre o atendimento de cliente nos estabelecimentos bancários em Carandaí. O 

Vereador Naamã solicitou sobrestamento ao referido projeto, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 197/2015, da Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, solicitando a convocação da Supervisora 

Municipal de Educação e Assessora Jurídica. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão a Indicação 122/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, 

sugerindo o tombamento e aquisição do Livro “O Viajante do Pijama Roxo de Bolinhas Amarelas”, 

da escritora Márcia Paschoallin. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 123/2015, 

do Vereador Aécio, apontando a necessidade de reconstrução do “Cruzeiro”. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 124/2015, do 

Vereador Murilo, apontando a necessidade de reconstrução da cobertura da quadra desportiva do 

Distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 125/2015, do Vereador Murilo, 

apontando a necessidade de limpeza de córregos do Distrito Pedra do Sino. O proponente justificou 

a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única 

discussão a Moção de Aplausos 23/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à CDL 

– Carandaí. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção de Pesar 24/2015, da 
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Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à família da Senhora Maria da Glória de Melo. A 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, 

colocou em única discussão a Moção de Pesar 25/2015, da Vereadora Lucimar, a ser encaminhada à 

família do jovem Fábio Henriques Martins Coimbra Melo. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Moção de Pesar 26/2015, da Vereadora 

Lucimar, a ser encaminhada à família da Senhora Lila Pereira Alves Ferreira. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente informou que no dia 30 de outubro de 2015 não haverá 

expediente na Câmara Municipal em razão da comemoração do dia do servidor público, onde foi 

concedido ponto facultativo aos servidores. Informou, também, que a próxima reunião ordinária 

será no dia 3 de novembro de 2015, terça-feira, em razão do feriado de Finados no dia 2 de 

novembro, segunda-feira. 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 cinquenta 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, 27 de outubro de 2015. 
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