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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos seis dias do mês de abril 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. A Vereadora Lucimar Neves procedeu à 

leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.  Na chamada inicial, feita pelo Secretário, constatou-se a 

ausência do Vereador Osmar Severino 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 9ª Reunião Ordinária. 

O Secretário procedeu a chamada do Vereador Osmar Severino. Colocada em única discussão, o 

Vereador Cor Jesus solicitou que fosse registrado que os Vereadores Aparecida Baeta, Cor Jesus e 

Geraldo Francisco teceram comentários ao Requerimento nº. 37/2015 e que fosse retificado que o 

mesmo solicitou que fosse cumprido o estabelecido no art. 109, do Regimento Interno, quanto as 

duração da ordem do dia para discussão de proposições. Salvo estas observações, a ata foi aprovada 

por unanimidade. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Secretário para que procedesse a 

leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Comunicado Ministério da Educação. Convite da Rivelli. Convite da Epamig. 

Comunicação Externa – CE – C 0214032, da COPASA, em resposta ao Ofício 77/2015. GRI 

086/2015, da Invepar Rodovias, em resposta ao requerimento do Ver. Cor Jesus, informando que 

ainda não há previsão de extração de eucalipto nos quilômetros pertencentes ao Município de 

Carandaí. Ofício nº. 134/2015, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta e devolução 

do Projeto de Lei Complementar nº. 146/2015 – “Altera dispositivos da lei Complementar nº. 

057/2007, de 09-01-2007, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores, dispõe sobre 

a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências”. 

Ofício nº. 131/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei Complementar nº. 

147/2015 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 057/2007, de 09-01-2007, que institui o 

plano de cargos e vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da 

Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências”. Ofício nº. 110/2015, do Bloco da 

Oposição, apresentando a Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Resolução nº. 1/2015 – “Altera 

dispositivos da Resolução nº. 1/2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Carandaí”. Ofício nº. 111/2015, do Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Lei nº. 

454/2015 – “Caracteriza a esterilização gratuita de caninos e felinos como função de saúde 

pública, institui sua prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses, proíbe o 

extermínio sistemático de animais urbanos e autoriza o Poder Executivo a criar Postos de 

Atendimento Veterinário no município de Carandaí  e dá outras providências”. Indicação nº. 

37/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 38/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Indicação nº. 41/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº . 7/2015, do Vereador Geraldo. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 
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correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Em atenção ao Ofício nº. 

134/2015, do Gabinete do Prefeito, retirou de pauta o Projeto de Lei Complementar nº. 146/2015. 

Encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº. 147/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Emenda Supressiva nº. 1 ao 

Projeto de Resolução nº. 1/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o 

Projeto de Lei nº. 454/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento 

e Meio Ambiente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 

37/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e encascalhamento de estradas. A 

proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 38/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, patrolamento e 

encascalhamento de estradas. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 41/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta, patrolamento e encascalhamento de estradas. A proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em 

única discussão a Moção de Pesar, do Vereador Geraldo, à família do senhor Adalberto Inácio de 

Souza. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 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 quinze 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 abril de 2015. 
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