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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário constatou-se a ausência do Vereador Pedro Marconi e a presença dos demais edis. O 

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

da ata da 1ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício 675/2016, da Subsecretaria de Assuntos Municipais, do Governo do 

Estado de Minas Gerais, para informar a celebração de convênio com o Município para a 

aquisição de 1 veículo para a APAE – Carandaí. Ofício 41/2016, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 5/2016 do Vereador Murilo, onde solicita informações sobre a 

reconstrução da quadra esportiva do distrito Pedra do Sino. Ofício 43/2016, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo o Requerimento 11/2016 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas, onde solicita informações sobre o impacto financeiro-orçamentário ao Projeto de Lei 

2057/2016. Indicação 10/2016, do Vereador Osmar. Indicação 11/2016, do Vereador Osmar. 

Indicação 12/2016, do Vereador Pedro Marconi. Indicação 13/2016, da Vereadora Lucimar. 

Indicação 14/2016, da Vereadora Lucimar. Indicação 15/2016, dos Vereadores Jader, Aécio, 

Geraldo e Lucimar. Indicação 16/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 17/2016, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 18/2016, do Vereador Naamã. Indicação 19/2016, do 

Vereador Murilo. Indicação 20/2016, do Vereador Murilo. Indicação 21/2016, do Vereador 

Murilo. Requerimento 12/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento 

13/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 14/2016, do Vereador Naamã. 

Representação 2/2016, do Vereador Jader. Representação 3/2016, do Vereador Geraldo. 

Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Relatório da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Relatório da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Relatório da Comissão de Direitos Humanos, 

do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. 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 Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do Projeto de Emenda a LOM nº. 
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30/2015 - Altera o art. 197 da Lei Orgânica Municipal. O Presidente colocou em discussão o 

parecer da comissão. Os Vereadores Welington, Cor Jesus e Aparecida Baeta teceram 

comentários. O parecer foi reprovado por seis votos contrários e três votos favoráveis. Desta 

forma, o Presidente colocou o projeto em primeiro turno de discussão. Os Vereadores Cor Jesus, 

Jader, Naamã e Osmar teceram comentários. Em primeiro turno de votação, o projeto foi 

aprovado por oito votos favoráveis e um voto contrário. A seguir, o Secretário realizou 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 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. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, o Secretário realizou 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 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. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, o Secretário realizou 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 474/2016 – Concede reajuste dos servidores públicos ativos da 

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

dos presentes. O Vereador Osmar no uso do art. 57, §2º, do Regimento Interno, solicitou 

dispensa de interstício para terceira discussão e votação dos Projetos de Leis 471/2016, 472/2016 

e 474/2016, sendo o pedido aprovado por unanimidades dos presentes. Desta forma, o Presidente 

suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se reunisse para 

elaboração dos pareceres de redações finais. Retomando os trabalhos, o Secretário procedeu a 

leitura das redações finais aos Projetos de Leis 471/2016, 472/2016 e 474/2016. Em terceira 

discussão e votação, os projetos de leis foram aprovados por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, colocou em única discussão a Indicação 10/2016, do Vereador Osmar, sugerindo 

patrolamento, encascalhamento e limpeza na Comunidade do Campestre. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 

11/2016, do Vereador Osmar, sugerindo asfaltamento e calçamento de ruas na Comunidade do 

Campestre. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, 

colocou em única discussão a Indicação 12/2016, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo a 

manutenção do gramado do campo de futebol do Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 

13/2016, da Vereadora Lucimar, sugerindo a reparação de meio-fio no Bairro Ponte Chave. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única 
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discussão a Indicação 14/2016, da Vereadora Lucimar, sugerindo a construção de meio-fio no 

Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Indicação 15/2016, dos Vereadores Jader, Aécio, 

Geraldo e Lucimar, sugerindo a limpeza e capina do Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 

16/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo limpeza e capina no Bairro Vale Verde. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após, colocou em única 

discussão a Indicação 17/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo reparos na Rua Juiz 

Osvaldo Abrita. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação 18/2016, do Vereador Naamã, sugerindo limpeza no 

Bairro JK. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, 

colocou em única discussão a Indicação 19/2016, do Vereador Murilo, sugerindo melhorais em 

rua do Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 20/2016, do Vereador Murilo, sugerindo 

limpeza de córrego no Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 21/2016, do Vereador 

Murilo, sugerindo melhorias em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 12/2016, 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando envio do parecer jurídico do 

Legislativo sobre o Projeto de Lei Complementar 151/2015. A Vereadora Aparecida Baeta teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Vereadora 

Aparecida Baeta no uso do art. 136, do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do 

Requerimento 13/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações 

sobre servidores efetivados no cargo de ensino religioso, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 14/2016, do Vereador 

Naamã, solicitando o acionamento da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente par 

verificar a atual situação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, no Bairro Santa Cecília. O 

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

presentes. Logo após, colocou em única discussão a Representação 2/2016, do Vereador Jader, a 

ser encaminhada ao DER/MG, solicitando a reconstituição da cabeceira da ponte, localizada no 

Bairro Acampamento. Os Vereadores Jader, Aparecida Baeta, Cor Jesus, Naamã e Geraldo 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A 

representação foi encaminhada à Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana 

para estudos. Ato contínuo, colocou em única discussão a Representação 3/2016, do Vereador 

Geraldo, a ser encaminhada à COPASA, solicitando informações quanto à falta de água no 

município. O Vereador Geraldo teceu comentários.  Em única votação, foi aprovada por 
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unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Relatório da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre a atual situação do Parque 

Aquático Municipal Pedro Amaral. O Vereador Geraldo teceu comentários. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Relatório 

da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre condições de estrada e 

nascente na Comunidade do Campestre. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços, 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre esgoto a “céu aberto”, no Bairro Cruzeiro. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única 

discussão o Relatório da Comissão da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à 

Fome e à Pobreza, sobre esgoto a “céu aberto”, no Bairro Ponte Chave. A Vereadora Aparecida 

Baeta teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. No 

uso do art. 113, do Regimento Interno, o Vereador Cor Jesus convocou os membros da Comissão 

Especial nomeada pela Portaria 57/2015, para reunião no dia 12/02/2016, às 8h (oito horas). A 

Vereadora Aparecida Baeta cobrou o relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, sobre o abaixo-assinado dos moradores da Rua Luiz Pereira Celso, no 

Bairro Estação. O Vereador Cor Jesus solicitou dispensa de sua presença na elaboração do 

relatório sobre o abaixo-assinado dos moradores da Rua Luiz Pereira Celso, por motivos 

particulares. O Vereador Welington justificou sua ausência na segunda parte da reunião da 

reunião anterior, por motivos de acidente envolvendo pessoa de sua família. 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 Pedro Marconi e a 

presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião às vinte e duas horas e trinta 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”, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES 

– Presidente – 

  

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

– Vice-Presidente – 

COR JESUS MORENO 

– Secretário – 
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