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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS. 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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 1ª Reunião Extraordinária. 

Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Polícia Militar 

do Estado de Minas Gerais, para a Solenidade de Passagem de Comando. Ofício s/n, da 

Secretaria de Estado de Governo do Estado de Minas Gerais, informando a celebração de 

convênio com o Município, para aquisição de um veículo para a Ong de Proteção, Auxílio e 

Tratamento aos Animais e Preservação do Meio Ambiente. Ofício 23/2016, da Mesa Diretora, 

apresentando o Projeto de Lei 471/2016 – Concede revisão geral anual nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal; e o Projeto de Lei 472/2016 – Concede revisão geral anual nos subsídios 

dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), do Município de Carandaí, nos 

termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício 25/2016, da Vereadora Aparecida 

Baeta, apresentando o Projeto de Lei 473/2016 – Altera dispositivos da Lei nº. 2192, de 14 de 

dezembro de 2015, que torna obrigatória a prestação de contas pelas instituições públicas ou 

privadas de caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos que receberem subvenção social 

do Município. Ofício 26/2016, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei 474/2016 – 

Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal. 

Indicação 2/2016, do Vereador Welington. Indicação 3/2016, do Vereador Jader. Indicação 

4/2016, do Vereador Murilo. Indicação 5/2016, do Vereador Murilo. Indicação 6/2016, do 

Vereador Murilo. Indicação 7/2016, do Vereador Murilo. Indicação 8/2016, do Vereador 

Welington. Indicação 9/2016, do Vereador Geraldo. Requerimento 5/2016, do Vereador Murilo. 

Requerimento 6/2016, do Vereador Geraldo.  Requerimento 7/2016, do Vereador Geraldo. 

Requerimento 8/2016, do Vereador Osmar. Requerimento 9/2016, do Vereador Geraldo. 

Requerimento 9/2016, do Vereador Geraldo. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

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

na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Leis nº. 471/2016, 472/2016 e 474/2016 às Comissões 
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de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o 

Projeto de Lei 473/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Vereador 

Osmar, no uso do art. 138, do Regimento Interno, solicitou sobrestamento ao Projeto de Emenda 

a LOM nº. 30/2015 - Altera o art. 197 da Lei Orgânica Municipal, sendo o pedido aprovado por 

seis votos favoráveis e cinco votos contrários. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 

2/2016, do Vereador Welington, apontando a necessidade de inclusão de dotação orçamentária 

no orçamento 2016 para destinar recursos ao Centro de Convivência para Idosos. Os Vereadores 

Welington e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, colocou em única discussão a Indicação 3/2016, do Vereador Jader, apontando a 

necessidade de liberação de parada e estacionamento na Avenida Afrânio de Melo Franco. Os 

Vereadores Jader, Murilo, Pedro Marconi e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 4/2016, do 

Vereador Murilo, apontando a necessidade de limpeza de ruas e córrego no distrito Pedra do 

Sino. Os Vereadores Murilo, Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 

5/2016, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de limpeza de estrada que liga o distrito 

Pedra do Sino a Olhos D´Água. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, 

colocou em única discussão a Indicação 6/2016, do Vereador Murilo, apontando a necessidade 

de limpeza, patrolamento e encascalhamento da estrada que liga o distrito Pedra do Sino e a 

comunidade da Palmeira. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou 

em única discussão a Indicação 7/2016, do Vereador Murilo, apontando a necessidade de 

limpeza, patrolamento e encascalhamento da estrada que dá acesso à comunidade “Maria 

Palmeira”. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única 

discussão a Indicação 8/2016, do Vereador Welington, apontando a necessidade de melhorias na 

Rua Oneir Antônio de Oliveira Vasques. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O 

Vereador Welington solicitou retirada do Plenário por motivos particulares, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 9/2016, do Vereador 

Geraldo, apontando a necessidade de limpeza da rua que dá acesso ao Cruzeiro. O Vereador 

Pedro Marconi teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 5/2016, do Vereador 

Murilo, solicitando ao Executivo informações sobre a previsão de reconstrução da quadra 

esportiva do distrito Pedra do Sino. Os Vereadores Murilo, Pedro Marconi e Cor Jesus teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, 

colocou em única discussão o Requerimento 6/2016, do Vereador Geraldo, solicitando o 

acionamento das Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos. 
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Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, colocou em única 

discussão o Requerimento 7/2016, do Vereador Geraldo, solicitando o acionamento das 

Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos. Em única votação, 

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

Requerimento 8/2016, do Vereador Osmar, solicitando o acionamento das Comissões de Saúde, 

Saneamento e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o 

Requerimento 9/2016, do Vereador Geraldo, solicitando o acionamento da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 10/2016, 

do Vereador Geraldo, solicitando informações ao Executivo Municipal sobre a Dengue no 

Município. O Vereador Pedro Marconi e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente cobrou as Comissões Especiais e 

Comissões Permanentes os relatórios sobre as denúncias que se encontram em tramitação. O 

Presidente consultou os Vereadores quanto à transferência da 2ª Reunião Ordinária, devido ao 

feriado de Carnaval, e o Plenário deliberou por realizar a reunião no dia 11 (onze) de fevereiro 

de 2016 (dois mil e dezesseis). 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 ausência do Vereador Welington e a presença dos demais edis. O Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma 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”, 1º de fevereiro de 2016. 
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