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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM TRINTA DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos trinta 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.  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 8ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, 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: Comunicado do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite da 

Igreja Assembleia de Deus do Bairro Crespo. Ofício nº. 65/2015, do Excelentíssimo Deputado 

Padre João, em resposta à previsão de continuidade das obras da rodovia MG-275. Ofício nº. 

50/2015, da Câmara Municipal de Ressaquinha, para participar do evento “Encontro com a 

Política”. Ofício nº. 122/215, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta e devolução 

do Projeto de Lei nº. 2029/2015. GRI nº. 81/2015, da Invepar Rodovias, solicitando informações 

quanto ao local para sinalização e colocação de redutores de velocidade, para atendimento da 

Representação nº. 2/2015, do Vereador Geraldo Francisco. Ofício nº. 104/2015, da Comissão de 

Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, informando o dia e horário de sua 

reunião. Indicação nº. 31/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 32/2015, do Vereador 

Geraldo. Indicação nº. 33/2015, do Vereador Aécio. Indicação nº. 34/2015, do Vereador Aécio. 

Indicação nº. 35/2015, do Vereador Geraldo. Indicação nº. 36/2015, do Vereador Murilo. Indicação 

nº. 39/2015, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 40/2015, do Vereador Geraldo. 

Requerimento nº. 37/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 41/2015, do Vereador 

Geraldo. Requerimento nº. 42/2015, do Vereador Geraldo. Requerimento nº. 46/2015, do Vereador 

Murilo. Requerimento nº. 47/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta e Murilo. Requerimento nº. 

48/2015, do Vereador Pedro Marconi. Moção de Pesar nº. 6/2015, dos Vereadores Jader, Geraldo e 

Lucimar. Representação nº. 8/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao 
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Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 2030/2015 – 

“Altera dispositivo da Lei nº. 2157/2014, que reestruturou o RPPS do Município de Carandaí/MG 

e contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do 

Projeto de Lei nº. 2032/2015 – “Dispõe sobre a concessão de subvenção”. Em primeira discussão, 

os Vereadores Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em primeira votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A 

Vereadora Lucimar Neves no uso do art. 57, §2º, solicitou dispensa de interstício para a terceira 

discussão e votação do Projeto de Lei n º. 2032/2015, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O 

Presidente suspendeu a reunião por dez minutos para a elaboração da redação final ao referido 

projeto. Retomando os trabalhos, o Secretário realizou a leitura da redação final. Em terceira 

discussão e votação, o Projeto de Lei nº. 2032/2015 foi aprovado por unanimidade. A seguir, o 

Secretário realizou a leitura do parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº. 15/2015, 

pela aprovação do 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. O 

Vereador Murilo no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vista ao projeto, sendo 

aprovado por sete votos favoráveis e três votos contrários. A seguir, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 31/2015, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo melhorias do Quarteirão Aguinaldo 

Pereira Baeta. Os Vereadores Pedro Marconi e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 32/2015, 

do Vereador Geraldo, sugerindo asfaltamento em via pública. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº . 33/2015, do 

Vereador Aécio, sugerindo patrolamento e limpeza em Rua de acesso ao Morro do Cruzeiro. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Aécio no uso do art. 137, do Regimento 

Interno, solicitou a retirada de pauta da Indicação nº. 34/2015. Em seguida, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 35/2015, do Vereador Geraldo, sugerindo colocação de placa de trânsito. 

Os Vereadores Pedro Marconi e Geraldo Francisco teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 36/2015, do 

Vereador Murilo, apontando a necessidade de recomposição de calçamento. Os Vereadores Murilo 

e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 39/2015, do Vereador Pedro Marconi, 

apontando a necessidade de retirada de pombos de escola. Os Vereadores Cor Jesus e Aparecida 

Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 
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colocou em única discussão a Indicação nº. 40/2015, do Vereador Geraldo, apontando a necessidade 

de patrolamento e limpeza de estrada. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 37/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando intervenção junto a Escola do Legislativo da ALMG, para que traga ao nosso Município 

o Programa “Encontro com a Política”. Os Vereadores Aparecida Baeta, Cor Jesus e Geraldo 

Francisco. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão 

o Requerimento nº. 41/2015, do Vereador Geraldo, solicitando ao Executivo informações sobre o 

aterro controlado no ano de 2012. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 42/2015, do Vereador Geraldo, solicitando ao 

Executivo informações sobre o aterro controlado no ano de 2013. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 46/2015, do 

Vereador Murilo, solicitando ao Executivo informações sobre a construção das Unidades Básicas de 

Saúde. Os Vereadores Murilo, Naamã e Osmar teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº. 47/2015, 

dos Vereadores Aparecida Baeta e Murilo, solicitando ao Executivo informações sobre a 

manutenção de iluminação pública. Os Vereadores Aparecida Baeta e Osmar Severino teceram 

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

discussão o Requerimento nº. 48/2015, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao executivo 

processo licitatório sobre serviços prestados no aterro controlado. Os Vereadores Pedro Marconi e 

Naamã Neil teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

colocou em única discussão a Moção de Pesar, dos Vereadores Jader, Geraldo e Lucimar, à família 

da senhora Maria Amélia da Silva Santos. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo 

após, colocou em única discussão a Representação nº. 8/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser 

encaminhada à Agência dos Correios de Carandaí. Os Vereadores Aparecida Baeta e Murilo 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Pela Ordem, o Vereador 

Cor Jesus solicitou que fosse cumprido o estabelecido no art. 109, do Regimento Interno, quanto as 

duração da ordem do dia para discussão de projetos e proposições. O Vereador Naamã comentou o 

art. 100, do Regimento Interno. A Vereadora Aparecida Baeta falou sobre as adequações que devem 

ser feitas no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município. 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 cinquenta minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Cor Jesus Moreno, 
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Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes 

da Mesa Diretora. 

 

Plenário Vereador Francisco Eustáquio Teixeira, 30 de março de 2015. 
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