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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

vinte 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. O Vereador Welington 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 21ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata 

foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Convite para Festa Junina “Espantando a Tristeza e Trazendo Alegria”, dia 5 de 

julho de 2015, na Escola de Hermilo Alves. Convite para o Arraiá da APAE, dia 5 de julho a partir 

das 13h, na Sede da APAE. Ofício nº. 294/2015, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao 

Requerimento nº. 107/2015, da Comissão Parlamentar der Inquérito, informando que até a presente 

data o Município não formalizou nenhum contrato com o Senhor Huarlei Patrício Neto da Silva. 

Ofício nº. 297/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando os seguintes projetos: Projeto de Lei nº. 

2043/2015 – Abre Credito Adicional Especial para Manutenção de Rateio da 

CONDAPAV/ILUMINAÇÃO; Projeto de Lei nº. 2044/2015 - Abre Credito Adicional Especial para 

Manutenção de Rateio da CONDAPAV/RESÍDUOS SÓLIDOS; e Projeto de Lei nº. 2045/2015 – 

Autoriza o município de Carandaí a repassar recursos à Associação dos moradores do Bairro 

Olímpico e contém outras providências. Ofício nº. 303/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando 

o Projeto de Lei nº. 2046/2015 – Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos a 

Corporação Musical Santa Cecília de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 317/2015, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar nº. 149/2015 – Altera nível 

de vencimentos de cargos do quadro geral de servidores do Instituo de Previdência Social do 

Município de Carandaí – CARANDAÍ-PREV. Ofício nº. 5/2015, do Conselho Municipal de Saúde, 

convidando para a Pré-Conferência Municipal de Saúde, dia 03/07/2015, de 13h às 17h, na Câmara 

Municipal. Correspondência do Presidente do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce, 

confirmando presença na 22ª Reunião Ordinária para apresentação do Projeto “Armazém de 

Minas”. Requerimento nº. 117/2015, do Vereador Naamã Neil, solicitando afastamento da 

Comissão Parlamentar de Inquérito em razão de seu nome ter sido citado na carta anônima que foi 

anexada aos autos do processo.  Representação nº. 14/2015, do Vereador Geraldo. Representação 
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nº. 15/2015, do Vereador Cor Jesus. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.  

Encaminhou o Ofício nº. 294/2015 – Do Gabinete do Prefeito à Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Encaminhou os Projetos de Leis Ordinárias nº. 2043, 2044, 2045 e 2046/2015 e o Projeto de Lei 

Complementar nº. 149/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. O Presidente deferiu o Requerimento nº. 117/2015, do Vereador 

Naamã, e acionou a suplente, Vereadora Aparecida Baeta, para assumir a vaga na Comissão 

Parlamentar de Inquérito. A seguir, o Presidente convidou o Sr. Reginaldo Soares Carvalho, 

representante da Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce, para apresentação do 

PROJETO “ARMAZÉM DE MINAS”. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da 

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. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2040/2015 – Dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências. Em 

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

convidou o Senhor Francisco, representante da Corporação Musical Santa Cecília para apresentação 

de justificativa aos Projetos de Leis nº. 1941 e 1946/2015. O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do 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. Em primeira discussão, a Vereadora Lucimar teceu comentários. Em 

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

aprovado por unanimidade. O Vereador Cor Jesus no uso § 2º, do art. 57 do Regimento Interno, 

solicitou dispensa de interstício para discussão e votação dos Projetos de Leis nº. 2045 e 2046/2015, 

sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a reunião para que as comissões 

permanentes emitissem seus pareceres. Retomando os trabalhos, o Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse a leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2045/2015 – Autoriza 

o município de Carandaí a repassar recursos à Associação dos moradores do Bairro Olímpico e 

contém outras providências.  Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida teceu comentários. Em 
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primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda e terceira discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2046/2015 – Autoriza o Município de Carandaí a 

repassar recursos a Corporação Musical Santa Cecília de Carandaí e contém outras providências. 

Em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o 

Vereador Naamã teceu comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a 

Representação nº. 14/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à MRS Logística, convidando 

um representante da empresa para reunião na Câmara Municipal sobre o uso intenso e prolongado 

da buzina. O Vereador Geraldo teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Representação nº. 15/2015, do Vereador 

Cor Jesus, a ser encaminhada ao Procurador Geral Federal, apresentando manifestação de protestos 

pela perspectiva de fechamento da unidade da PGR em Barbacena. O Vereador Cor Jesus teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Naamã no uso do art. 

113, inciso IV, justificou seu afastamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, manifestando pelo 

repúdio à legislação vigente e aos Tribunais, por darem ênfase a denúncias anônimas e que as 

mesmas devem ser investigadas. 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. 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, 30 de junho de 2015. 
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