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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos onze dias do mês de maio 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 procedeu à leitura de 

um versículo da Bíblia Sagrada.  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 14ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata 

foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 58.074,87 

(cinquenta e oito mil, setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Ofício nº. 157/2015, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 34/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e 

Jader, onde foi solicitado relatório de abastecimento dos veículos de propriedade do Município. 

Ofício nº. 158/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 4/2015, dos 

Vereadores Naamã e Pedro Marconi, onde foi solicitado relação de veículos de Município que 

tiveram manutenção. Ofício nº. 204/2015, do Gabinete do Prefeito, solicitando dilação do prazo em 

resposta aos Requerimentos n
os

. 17, 20, 42, 46 e 47/2015, e aos Ofícios n
os

 69, 76 e 106/2015. 

Requerimento do servidor Tiago Hernane da Silva solicitando curso de primeiros socorros para os 

servidores e vereadores, e também, aquisição de quites de primeiros socorros. Indicação nº. 

50/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Indicação nº. 58/2015, dos 

Vereadores Geraldo e Aécio. Indicação nº. 59/2015, do Vereador Pedro Marconi. Moção nº. 8/2015, 

do Vereador Geraldo. Requerimento nº. 72/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Requerimento nº. 74/2015, do Vereador Pedro Marconi, solicitando espaço na reunião ordinária, 

para transmissão de vídeo sobre uma denúncia. Requerimento nº. 76/2015, dos Vereadores Osmar e 

Lucimar. Relatório da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente indeferiu o 

Requerimento nº. 76/2015, em razão da omissão do teor do vídeo. Desta forma, o Presidente 

encaminhou o referido requerimento à Comissão de Participação Popular, para averiguação do teor 

vídeo e a para emissão de relatório. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres 
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das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas 

pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº. 2.034/2015 – Disciplina os procedimentos 

relativos às viagens a serviço, concessão de diárias e contém outras providências. Em primeira e 

segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do 

parecer de redação final ao 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 50/2015, da Comissão de Finanças, orçamento e 

Tomada de Contas, sugerindo ao Executivo Municipal a realização de Audiência Pública, para 

elaboração da lei orçamentária 2016. O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 58/2015, 

dos Vereadores Geraldo e Aécio, sugerindo a regularização da liberação das certidões de numeração 

para imóveis. Os Vereadores Cor Jesus, Aparecida Baeta e Geraldo Francisco teceram comentários. 

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

a Indicação nº. 59/2015, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo troca de lâmpadas em três postes na 

localidade da Ressaca. O Vereador Pedro Marconi teceu comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Moção nº. 8/2015, do 

Vereador Geraldo, a ser encaminhada à família do Sr. Jair Alves Ferreira Júnior. O Vereador Cor 

Jesus teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 72/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

solicitando informações quanto a existência de empresa contratada para elaboração de reforma 

administrativa dos servidores. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

76/2015, dos Vereadores Osmar e Lucimar, solicitando envio do processo legislativo do Projeto de 

Lei Complementar nº. 147/2015, constando o Projeto, a emenda e a ata da 14ª reunião Ordinária, ao 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Vereador Cor Jesus solicitou suspensão da 

reunião por cinco minutos para reunir-se com todos os Vereadores na Sala da Presidência para 

conversa sobre o Requerimento nº. 76/2015. O Presidente consultou o Plenário sobre o pedido de 

suspensão, sendo aprovado por nove votos favoráveis e um voto contrário. O Vereador Osmar 

Severino solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº. 76/2015, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. Dando continuidade, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Direitos 

Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, sobre ordem de despejo de moradores idosos, 
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residentes à Rua Joaquim Alves Coelho, nº. 70, no Bairro Santa Luiza. Em única votação, foi 

aprovado 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 

e uma horas e dez 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, 12 de maio de 2015. 
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