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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

quinze 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 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 26ª 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 recurso financeiro ao município de Carandaí no valor de R$59.210,66 

(cinquenta e nove mil, duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos). Ofício nº. 401/2015, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2051/2015 – Estima a receita e fixa a 

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

Ofício nº. 402/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2052/2015 – Dispõe 

sobre a criação da “Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural” do Município de Carandaí e dá 

outras providências. Correspondência da CEMIG, em resposta à Representação nº. 19/2015, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Ofício nº. 407/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando a 

Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Resolução nº. 6/2015 – Institui o código de ética e decoro 

parlamentar da Câmara Municipal de Carandaí. Requerimento nº. 153/2015, da Bancada da 

Oposição, solicitando a retirada de pauta das Emendas 1 e 3 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015. Ofício 

nº. 419/2015, do Vereador Cor Jesus, apresentando a Subemenda Modificativa 1 à Emenda 

Modificativa 3 ao Projeto de Lei nº. 2031/2015 – Dispõe sobre a abertura, conservação e 

manutenção da malha viária do Município e contém outras providências. Indicação nº. 91/2015, do 

Vereador Aécio. Indicação nº. 92/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 93/2015, do 

Vereador Pedro Marconi. Requerimento nº. 139/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Requerimento nº. 154/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento 

nº. 155/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento nº. 156/2015, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento nº. 157/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Requerimento nº. 158/2015, do Vereador Pedro Marconi. Moção nº. 14/2015, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Moção de Pesar nº. 17/2015, do Vereador Geraldo. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2051/2015 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 
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Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2052/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. A Vereadora Aparecida 

Baeta solicitou a retirada de pauta da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Resolução nº. 

6/2015. Deferiu o Requerimento nº. 153/2015 e retirou de pauta as Emendas Modificativas nº. 1 e 3 

ao Projeto de Lei nº. 2031/2015. O Vereador Cor Jesus solicitou vistas ao Projeto de Lei nº. 

2031/2015, sendo o pedido aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários. O 

Vereador Cor Jesus solicitou a retirada de pauta do Ofício nº. 419/2015, sendo o pedido deferido 

pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do 

parecer da Comissão Especial pela aprovação Projeto de Decreto nº. 1/2015 – Concede título de 

cidadania honorária à senhora Márcia Paschoallin. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 91/2015, do Vereador 

Aécio, reiterando solicitação contida na Indicação nº. 74/2015, onde solicita a limpeza e 

recomposição do asfalto da Rua Mizael Cantão, no Córrego da Brígida. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 92/2015, do 

Vereador Pedro Marconi, sugerindo a colocação de placas indicativas de quebra-molas e pintura das 

faixas de pedestre, na Comunidade do Chuí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 93/2015, do Vereador Pedro Marconi, 

apontando a necessidade de manutenção do campo de futebol do Bairro Santa Cecília. Em única 

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

Requerimento nº. 139/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao 

Executivo informações para instrução do Projeto de Lei nº. 2048/2015. A proponente teceu 

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

discussão o Requerimento nº. 154/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando 

Audiência Pública para discussão e ampla publicidade da matéria contida no Projeto de Lei 

Complementar nº. 149/2015. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. Desta forma, foi designada a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação para a realização da audiência. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 155/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao Executivo informações 

sobre as Unidades Básicas de Saúde. A Vereadora Aparecida teceu comentários. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 

nº. 156/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação solicitando o acionamento de 

Comissão para averiguar denúncia apresentada pelo servidor Francisco Sales e Silva aos membros 

da Comissão. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Desta forma, o Presidente nomeou 

Comissão Especial constituída pelos Vereadores Jader, Aparecida e Cor Jesus. O Vereador Cor 

Jesus convocou os demais membros da Comissão Especial para reunião na próxima quinta-feira às 
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8h (oito horas). A Vereadora Aparecida Baeta solicitou que o servidor José Maurício do Carmo 

Lourenço acompanhasse a reunião da Comissão Especial. A seguir, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 157/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo a relação de 

todos os bens imóveis não edificados, de propriedade do Município. A proponente justificou a 

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

única discussão o Requerimento nº. 158/2015, do Vereador Pedro Marconi, questionando ao 

Executivo se existe alguma norma ou regulamento que autorize outros servidores da administração, 

com exceção dos motoristas, a conduzirem os veículos oficiais. Os Vereadores Pedro Marconi, Cor 

Jesus e Osmar teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão a Moção de Aplausos nº. 14/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta, a ser encaminhada à ONG “Amor Animal”. Os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus 

teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em 

única discussão a Moção de Pesar nº. 17/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à família 

do Senhor Getúlio José Martins. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

comunicou aos Vereadores que a 28ª Reunião Ordinária será realizada no dia 8 de setembro de 

2015, terça-feira, em razão do feriado do Dia da Independência. 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 quarenta 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, 31 de agosto de 2015. 

 

 

 

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES 

– Presidente – 

 

  

LUCIMAR LIMA NEVES 

– Vice-Presidente – 

COR JESUS MORENO 

– Secretário – 
 


