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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 20ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, o Vereador 

Naamã pediu que constasse em ata que no uso do art. 33, do Regimento Interno, solicitou que fosse 

registrado que o mesmo votou contra o projeto de lei do “Programa Porteira Adentro”. Salvo esta 

observação, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recurso financeiro ao município de Carandaí no valor de R$52.744,71. Ofício nº. 

274/2015, do Gabinete do Prefeito, solicitando a indicação de um representante da Câmara 

Municipal para compor o Conselho Fiscal da Autarquia Hospital Sant´Ana de Carandaí. Ofício nº. 

284/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2042/2015 – Altera redação 

da Lei nº. 2075/2013, acrescentando os parágrafos 1º e 2º ao seu artigo 7º e contém outras 

providências. Ofício nº. 285/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

2041/2015 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à Corporação Musical Santa 

Cecília de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 286/2015, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo os Requerimentos nº. 80 e 81, dos vereadores Marconi e Jader, onde solicitam 

informações sobre o abastecimento de veículos; e o Requerimento nº. 86, da Comissão Especial 

nomeada pela Portaria nº. 10/2015, onde solicitam informações sobre laudo de insalubridade. Ofício 

nº. 63/2015, do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Carandaí SINDISCARANDAÍ, 

solicitando informações cópia da memória da reunião ocorrida em janeiro/2015. Ofício nº. 

222/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando Emenda Modificativa nº. 1 

ao Projeto de Lei nº. 2040/2015 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2016 e dá outras providências. Ofício nº. 229/2015, da Bancada da Oposição, apresentando 

Emenda Modificativa nº. 2 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. 230/2015, da 

Bancada da Oposição, apresentando Emenda Modificativa nº. 3 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015 – 

Dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção da malha viária do Município e contém outras 
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providências. Correspondência Anônima encaminhada à Câmara Municipal, via correio em 

18/06/2015, sobre irregularidades na Prefeitura Municipal. Questionamento apresentado pelo 

Senhor Luís Paulo Silva à Ouvidoria da Câmara Municipal sobre o Projeto de Lei 454/2015. 

Resposta da Ouvidoria da Câmara Municipal ao questionamento do Senhor Luís Paulo Silva sobre o 

Projeto de Lei 454/2015. Indicação nº. 76/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 

78/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 108/2015, dos Vereadores Aparecida 

Baeta e Pedro Marconi. Requerimento nº. 111/2015, do Vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 

112/2015, do Vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 113/2015, da Bancada da Oposição. 

Requerimento nº. 114/2015, da Bancada da Oposição. Requerimento nº. 115/2015, do Vereador 

Murilo. Ofício nº. 227/2015, do Vereador Osmar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – 

O Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2042/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 2040/2015 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou as Emendas Modificativas nº. 2 e 3 ao Projeto de Lei 

nº. 2031/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Vereadora Lucimar solicitou que a 

Carta Anônima fosse incluída nos autos do processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. O 

Vereador Naamã disse que discorda da orientação da Assessoria Jurídica da Casa quanto à inclusão 

da correspondência na CPI e que buscará informações jurídicas acerca de tal procedimento. 

Solicitou ao Presidente que outras denúncias que forem apresentadas à Casa tenham o mesmo 

tratamento desta e que as mesmas sejam incluídas na pauta das reuniões. A Vereadora Aparecida 

Baeta solicitou que os Vereadores Geraldo e Lucimar confirmassem que a Assessoria Jurídica da 

Casa, orientou e que havia legalidade para inclusão da carta na CPI, onde os mesmos ratificaram a 

orientação. O Presidente consultou o Plenário e o pedido de inclusão da carta na CPI foi aprovado 

por unanimidade. A Vereadora Lucimar solicitou que o Presidente consultasse o Plenário quanto ao 

afastamento do Vereador Naamã dos trabalhos da CPI, em razão do seu nome constar na referida 

carta. O Vereador Naamã disse que repudia o pedido e que não há prova do seu envolvimento. A 

Vereadora Aparecida Baeta pediu que fosse solicitado um parecer jurídico, por escrito, sobre a 

situação para que, posteriormente, seja discutido e votado a exclusão do Vereador Naamã da CPI. O 

Vereador Cor Jesus, no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vistas ao pedido da 

Vereadora Lucimar, sendo aprovado por unanimidade. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: 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 ambos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº. 2038/2015 – Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de Carandaí e contém outras 
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providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida teceu comentários e manifestou seu 

voto favorável. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda e terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Pela Ordem, o Vereador Pedro Marconi 

solicitou ao Presidente justificativa quanto ao indeferimento do Requerimento nº. 116/2015. O 

Presidente disse que a carta foi incluída nos autos da CPI e será investigada pela comissão. Os 

Vereadores Murilo e Naamã teceram comentários sobre o assunto. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 76/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a iluminação de 

passagens de nível. Os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 

78/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a construção de rotatória no bairro Praia. A 

proponente comentou a matéria. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 108/2015, dos Vereadores Aparecida 

Baeta e Pedro Marconi, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a licitação dos 

entulhos do almoxarifado municipal. A proponente justificou a indicação. Ato contínuo, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 111/2015, do Vereador Cor Jesus, solicitando o acionamento da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para tratar de assuntos relacionados 

à comunidade do Chuí. O proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Desta forma, o Presidente acionou a Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 112/2015, do 

Vereador Cor Jesus, solicitando ao Executivo Municipal informações quanto ao cumprimento da 

Lei nº. 2034/2012. O proponente justificou o requerimento. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 113/2015, da Bancada da 

Oposição, solicitando ao Executivo Municipal cópia do Mapa Rodoviário do Município de 

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

discussão o Requerimento nº. 114/2015, da Bancada da Oposição, solicitando ao Executivo 

Municipal informações quanto ao Projeto de Lei nº. 2031/2015.  Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 115/2015, 

do Vereador Murilo, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a Unidade Básica de 

Saúde do distrito de Pedra do Sino. Os Vereadores Murilo e Naamã teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Ofício nº. 

227/2015, do Vereador Osmar, justificando ausência na 20ª Reunião Ordinária em 15/06/2015. O 

Vereador Osmar solicitou abstenção de votação. Em única votação, a justificativa foi aprovada por 

nove votos favoráveis e uma abstenção. Pela Ordem, a Vereadora Aparecida Baeta questionou o 

pedido da Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce, solicitando espaço na 20ª 
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Reunião Ordinária para apresentação do projeto de implantação “Armazém de Minas”, tendo em 

vista que a associação não compareceu para a apresentação. O Presidente disse que entrará em 

contato com o Presidente da Associação para maiores informações. Pela Ordem, o Vereador Cor 

Jesus solicitou que fosse verificado se o Presidente da Associação do Circuito Turístico Nascente do 

Rio Doce foi oficializado quanto à cessão de espaço na reunião. O Vereador Naamã, no uso do art. 

33, do Regimento Interno, fez uso da palavra para que o autor da denúncia anônima se identifique e 

saia do anonimato e comprove as acusações feitas à sua pessoa. 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 duas 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, 22 de junho de 2015. 
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