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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos nove dias do mês de março 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. O Vereador Welington procedeu à leitura 

de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita 

pelo Secretário, constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número regimental, o 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que procedesse a 

leitura da ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em dois de março de dois mil e quinze. O 

Vereador Cor Jesus solicitou que fosse feita a correção da data da 4ª Reunião Ordinária, que foi 

realizada em 23 de fevereiro de 2015. Em única discussão, o Vereador Cor Jesus disse não ser 

contrário à indicação do Vereador Osmar Severino, sugerindo a construção da ponte sobre Rio 

Carandaí. Esclareceu apenas não se tratar de uma obrigação do Município fazê-la, portanto, é a 

favor da construção com outros recursos. Salvo estas ressalvas, 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: Comunicados do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Correspondência da Câmara dos Deputados, informando os valores do Orçamento da 

União ao Município de Carandaí. Ofício nº. 21/2015, do Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município de Carandaí, informando sobre o recolhimento da Contribuição Confederativa. 

Ofício nº. 58/2015, do Gabinete do Prefeito, indicando o Vereador Osmar Severino de Souza 

como líder do Executivo. Ofício nº 60/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de 

Lei 2030/2014 – “Altera dispositivos da Lei 2157, de 30 de dezembro de 2014, que 

reestruturou o RPPS do Município de Carandaí/MG e contém outras providências”. Ofício nº. 

71/2015, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 1/2015 – “Altera 

dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. Ofício nº. 73/2015, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, informando o dia e horário das reuniões ordinárias. Indicação 

nº. 13/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 14/2015, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Indicação nº. 15/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 16/2015, do 

Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 17/2015, dos Vereadores Cor Jesus, Osmar e Pedro Marconi. 
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Indicação nº. 18/2015, do Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 19/2015, do Vereador Murilo. 

Requerimento nº. 20/2015, do Vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 21/2015, da Comissão 

Especial – Portaria 10/2015. Representação nº. 4/2015, do Vereador Cor Jesus. Representação 

nº. 5/2015, do Vereador Cor Jesus. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

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

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2030/2015 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. O Presidente consultou o Plenário sobre o pedido de urgência para apreciação do 

Projeto de Lei nº. 2030/2015, sendo aprovado por unanimidade. Encaminhou o Projeto de 

Resolução nº. 1/2015 à Comissão Especial composta pelos Vereadores Aparecida Baeta, Jader 

José e Aécio Flávio. O Vereador Naamã Neil no uso art. 136, do Regimento Interno, solicitou a 

retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 452/2015, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Presidente colocou em segundo turno de discussão e votação, a Proposta 

de Emenda à Lei Orgânica nº. 25/2015 – “Altera o § 4º do Art. 214 da Lei Orgânica Municipal 

de Carandaí”, sendo aprovada por unanimidade e comunicou que seria promulgada pela Mesa 

Diretora. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Parecer da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais, relativo ao exercício 2013. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Desta forma, o Presidente colocou em primeira e segunda discussão e votação o 

Projeto de Resolução nº. 2/2015 – “Aprova as contas do Município de Carandaí, referente ao 

exercício financeiro de 2013”, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão a Indicação nº. 13/2015, da Vereadora Aparecida Baêta, sugerindo alteração do 

Plano de carreira e remuneração do Magistério. Os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, 

colocou em única discussão a Indicação nº. 14/2015, da Vereadora Aparecida Baêta, sugerindo 

melhorias em rede de esgoto na Vila Nascimento na comunidade do Corte de Pedra. A 

proponente justificou a indicação. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 15/2015, da Vereadora Aparecida Baêta, 

sugerindo alteração do Plano de carreira e remuneração do Magistério. Os Vereadores 

Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 16/2015, do Vereador Cor 

Jesus, apontando a necessidade de melhorias na Rua Benedito de Sales, no Bairro Barro Preto. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 17/2015, dos Vereadores Cor Jesus, Osmar e Pedro Marconi, apontando a 
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necessidade de melhorias nas Ruas Antônio dos Reis Albuquerque e Constantino Martins, no 

Bairro Celine. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou 

em única discussão a Indicação nº. 18/2015, do Vereador Cor Jesus, apontando a necessidade de 

colocação de manilhas para escoamento de águas pluviais, no Córrego da Brígida. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 

nº. 19/2015, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de reforma do Ginásio Poliesportivo. 

Os Vereadores Murilo e Pedro Marconi teceram comentários.  Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 20/2015, do 

Vereador Cor Jesus, solicitando ao Executivo informações sobre as propostas e sugestões 

apresentadas pelos engenheiros civis para alterações do Código de Obras do Município. O 

proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 21/2015, da Comissão Especial – Portaria 

10/2015, para convidar o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Carandaí a prestar esclarecimentos sobre reivindicações efetuadas, por ofício, a esta Casa. A 

Vereadora Lucimar solicitou que fosse retificada a data da convocação para o dia 13/03/2015, 

às 9h. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em única 

discussão a Representação nº. 4/2015, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao DER/MG, 

solicitando reparo em ponte localizada no Bairro Acampamento. O vereadores Cor Jesus e 

Murilo teceram comentários. O Vereador Murilo solicitou que fosse incluída no texto da 

proposição, a solicitação de informações quanto à continuidade das obras do asfaltamento da 

estrada Carandaí-Lagoa Dourada. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Representação nº. 5/2015 do Vereador Cor Jesus, a ser 

encaminhada à COPASA, solicitando reparo em tubulação danificada no Bairro Acampamento. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Osmar Severino no uso do art. 

33, do Regimento Interno, indagou o Vereador Pedro Marconi, quanto à verba destinada à 

reforma do Ginásio Poliesportivo. Nessa perspectiva, o Vereador Pedro Marconi solicitou ao 

Líder do Executivo, que buscasse informações junto à Prefeitura quanto à existência ou não 

dessa verba. Inscrita na Palavra Livre, a Vereadora Aparecida Baeta discorreu sobre o Dia 

Internacional da Mulher. Pela Ordem, o Vereador Cor Jesus teceu comentários sobre o pedido 

de vista a proposições, conforme orientação da assessoria jurídica da Casa. 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 vinte minutos. O conteúdo integral desta reunião 
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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, 10 de março de 2015. 
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