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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMIERA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 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 40ª 

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

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da 

APAE – Carandaí, para a tradicional “Festa dos Padrinhos”, a acontecer no dia 10 de dezembro de 

2015, às 14 horas. Convite da Escola Municipal Tia Catharina Puiatti, para solenidade de formatura, 

nos dias 9 e 10 de dezembro de 20145, às 19h30, na Câmara Municipal de Carandaí. 

Correspondência do Esporte Clube Social, agradecendo a Câmara pelo auxílio na condução de 

processo de doação recebida pela entidade. Convite da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, para a inauguração da Unidade de Pesquisa e Treinamento em Laticínios do 

Campus Experimental Risoleta Neves, dia 10/12/2015, às 15h, na EPAMIG São João del-Rei. Ofício 

117/2015, do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Carandaí, solicitando leitura de 

correspondência que citam reivindicações, devidamente aprovadas em assembleia com a classe. 

Ofício 551/2015, do Gabinete do Prefeito, justificando ausência de servidora, que foi convocada para 

prestar esclarecimentos em reunião da Comissão de Participação Popular. Ofício 553/2015, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2057/2015 – Institui o programa municipal de 

recuperação de receitas, autoriza o parcelamento de débitos para com a fazenda municipal e dá 

outras providências. Ofício nº. 562/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 

Complementar 151/2015 – Altera a Lei Complementar 54/2007, inclui o artigo 120-A, que dispõe 

sobre a redução de jornada para servidores, cujos filhos ou dependentes sejam portares de 

deficiência. Ofício 569/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2058/2015 - 

Autoriza o Executivo a ceder o uso das dependências de logradouros e imóveis públicos para 

instalação de mobiliário urbano do tipo quiosque e trailer para exercício de atividades econômicas, 

mediante concessão de uso e dá outras providências. Ofício 572/2015, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 157/2015 da Vereadora Aparecida Baeta, onde solicita 
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informações sobre  os bens imóveis não-edificados (lotes vagos) de propriedade do Município. 

Ofício 573/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 136/2015 do Vereador Pedro Marconi, 

onde solicita mapa topográfico do Córrego Capão do Melo. Ofício 574/2015, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 183/2015 da Vereadora Lucimar, onde solicita informações sobre os 

valores com diários pelo Prefeito e Vice-Prefeito nos anos de 2009 a 2015. Ofício 575/2015, do 

Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 138/2015 do Vereador Jader, onde solicita 

informações sobre os serviço de iluminação pública. Ofício 580/2015, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 104/2015 dos Vereadores Jader, Geraldo, Lucimar, Osmar e Aécio, 

onde solicita que seja providenciado um local de destaque para colocação da placa de 

homenagem ao ex-Prefeito Aguinaldo Pereira Baeta - Tio Guita, que dá denominação ao 

Calçadão. Ofício 581/2015, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 143/2015 da 

Vereadora Aparecida Baeta, onde solicita que no projeto arquitetônico da reforma do Terminal 

Rodoviário, seja reservado ou construído um local com mesas e bancos destinados ao lazer. 

Ofício 581/2015, do Vereador Aécio, solicitando a retirada de pauta da Emenda Modificativa 2 ao 

Projeto de Lei 2051/2015 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o 

exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Ofício 582/2015, do Vereador Aécio, 

apresentando a Emenda Modificativa 3 ao Projeto de Lei 2051/2015 – Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. 

Ofício 583/2015, do Vereador Welington, apresentado o Projeto de Lei 469/2015 – Dispõe sobre o 

agendamento via telefone de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência nas unidades 

de saúde do Município de Carandaí/MG e dá outras providências. Ofício 584/2015, dos Vereadores 

Welington, Aparecida Baeta, Murilo e Pedro Marconi, apresentado o Projeto de Emenda a LOM nº. 

30 – Altera o art. 197 da Lei Orgânica Municipal. Indicação 141/2015, do Vereador Osmar. 

Indicação 142/2015, do Vereador Geraldo. Indicação 143/2015, do Vereador Geraldo. Indicação 

144/2015, do Vereador Osmar. Requerimento 211/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento 212/2015, do Bloco da Oposição. Requerimento 213/2015, das Comissões de 

Participação Popular e Direitos Humanos. Requerimento 214/2015, do Vereador Geraldo. 

Requerimento 216/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento 

217/2015, dos Vereadores Osmar e Cor Jesus. Representação 36/2015, do Vereador Osmar. Moção 

30/2015, do Vereador Welington. Moção 31/2015, do Vereador Jader. Relatório conjunto das 

Comissões de Direitos Humanos, de Serviços e de Saúde. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2057/2015 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 
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Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 151/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Encaminhou o Projeto de Lei 2058/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Deferiu o Ofício 581/2015 do 

Vereador Aécio e retirou de pauta a Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 2051/2015. 

Encaminhou a Emenda Modificativa 3 ao Projeto de Lei 2051/2015 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 

469/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. Encaminhou o Projeto de Emenda a LOM 30/2015 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 Lei 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. 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 Lei 466/2015 – 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. 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 Lei 467/2015 -Declara a Associação Recreativa e Cultural 

Bloco Sonoismemo, Entidade de Utilidade Pública Municipal. Em terceira discussão e votação, foi 

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

do parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria 63/2015, pela rejeição do Veto Parcial ao 

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

privada, de caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, que receberem subvenção social do 

Município. Em única discussão, os Vereadores Naamã, Cor Jesus e Aparecida Baeta teceram 

comentários. Em única votação, o Veto Parcial foi rejeitado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do parecer da Comissão Especial nomeada 

pela Portaria 64/2015, pela rejeição do Veto Total ao Projeto de Lei 461/2015 – Acrescenta 

dispositivos na Lei 2001, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece normas de proteção do 

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

discussão e votação, o Veto Total foi rejeitado por unanimidade dos presentes. A Vereadora 

Aparecida Baeta solicitou autorização do Presidente para ausentar-se da reunião, por motivos 

particulares, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A seguir, colocou em única discussão a 

Indicação 141/2015, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de limpeza de córrego, ruas e 
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recomposição de calçamentos no Bairro Crespo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 142/2015, do Vereador 

Geraldo, sugerindo a recomposição de pavimento na Rua Major João Rocha. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Indicação 143/2015, do Vereador Geraldo, sugerindo recomposição de calçamento da Rua Deputado 

José Bonifácio, Bairro Rosário. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Indicação 144/2015, do Vereador Osmar, sugerindo reparos 

em desaterro no Bairro Vila Real. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A 

seguir, colocou em única discussão o Requerimento 211/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando ao Executivo informações sobre a obra da UBS da Rua Major João Rocha. O Vereador 

Naamã teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, colocou em única discussão o Requerimento 212/2015, do Bloco da Oposição, solicitando 

ao Executivo cópia das prestações de contas de repasses efetuados às entidades, no período 2013-

2015. O Vereador Naamã teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 213/2015, das 

Comissões de Participação Popular e Direitos Humanos, convidando o Prefeito e convocando a 

Supervisora do Departamento Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos sobre 

fechamentos de escolas do município. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 214/2015, do Vereador 

Geraldo, solicitando o acionamento das Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e 

Direitos Humanos para apurar denúncia sobre despejo de materiais em bueiros da cidade. Os 

Vereadores Pedro Marconi, Geraldo, Murilo e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi 

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

216/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas, solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre o percentual de suplementação gasto em 2015. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 

217/2015, dos Vereadores Osmar e Cor Jesus, solicitando ao Executivo informaçõs sobre a 

construção da creche no Bairro Crespo. Os Vereadores Cor Jesus e Naamã teceram comentários. Em 

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

discussão a Representação 36/2015, do Vereador Osmar, a ser encaminhada à empresa INVEPAR, 

solicitando reconstrução de pontos de parada de passageiros. Os Vereadores Naamã e Pedro Marconi 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, 

colocou em única discussão a Moção de Aplausos 30/2015, do Vereador Welington, a encaminhada à 

Professora Raquel e aluna Maria Eduarda dos Santos Orcena, pela classificação no concurso de 

redação, promovido pela Controladoria Geral da União. Em única votação, foi aprovado por 
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unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Moção de Aplausos 

31/2015, do Vereador Jader, a ser encaminhada ao time do Internacional Futebol Clube de Carandaí. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única 

discussão o Relatório conjunto das Comissões de Direitos Humanos, de Serviços e de Saúde, sobre 

denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos a respeito de instalação de canil. Os Vereadores Cor 

Jesus e Pedro Marconi teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Naamã fez uso da palavra e discorreu sobre a forma arbitrária que o Executivo 

Municipal agiu com os moradores da comunidade do Palmeira, ao levar uma ata pronta para os 

mesmos assinarem, com relação ao fechamento da escola municipal daquela comunidade. O 

Presidente falou sobre a reunião na Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT em 

Brasília/DF, com o Senhor Luiz Fernando Castilho – Superintendente de Infraestrutura, no dia 

15/12/2015, às 10h. Informou que o Deputado Federal Luiz Fernando ou o seu Chefe de Gabinete 

irão acompanhar os Vereadores de Carandaí na reunião. Disse, ainda, que foi feito contato com a 

Senhora Júnia da Invepar Rodovias - VIA 040 e a mesma ficou de acionar o Senhor Norbert do Setor 

de Relações Institucionais para confirmar a presença de um representante da Invepar Rodovias - VIA 

040. Os Vereadores Pedro Marconi, Murilo, Cor Jesus, Lucimar, Naamã e Geraldo se dispuseram a 

participar da reunião. 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 dez 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”, 7 de dezembro de 2015. 
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