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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM VINTE E NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Aos vinte e nove 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 Osmar 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 4ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Comunicados do Ministério da Educação, informando liberação de recursos 

financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referentes aos meses de 

outubro de novembro de 2015, no montante de R$ 169.032,70 (cento e sessenta e nove mil, trinta 

e dois reais e setenta centavos). Ofício 52/2016, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei 2062/2016 – Dispõe sobre a concessão de subvenção, para apreciação dos nobres edis. 

Ofício 57/2016, da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, 

informando alteração de dia e horário das reuniões ordinárias. Ofício 81/2016, do Vereador Cor 

Jesus, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 1/2016 – Concede o Título de Cidadania 

Honorária ao Professor João Paulo Ferreira de Assis. Indicação 25/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação 26/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 32/2016, do 

Vereador Aécio. Indicação 33/2016, do Vereador Jader. Indicação 34/2016, da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Indicação 35/2016, do Vereador Aécio. 

Indicação 36/2016, do Vereador Aécio. Indicação 37/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento 28/2016, da Comissão de Participação Popular. Requerimento 29/2016, do 

Vereador Geraldo. Requerimento 30/2016, da Comissão de Participação Popular. Moção de 

Pesar 5/2016, do Vereador Cor Jesus. Relatório da Comissão de Direitos Humanos. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 

Lei 2062/2016 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 1/2016 à Comissão Especial 

composta pelos Vereadores Welington, Jader e Lucimar. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao 

Secretário que realizasse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, pela aprovação do Projeto de Lei 



 

Ata da 5ª Reunião Ordinária, em 29 de fevereiro de 2016. Página 2 

2058/2016 – Autoriza o Executivo Municipal a ceder o uso das dependências de Logradouros e 

Imóveis Públicos para instalação de mobiliário urbano do tipo quiosque e trailer para exercício 

de atividades econômicas, mediante concessão de uso, e dá outras providências. O Secretário 

realizou, também, a leitura da Emenda Modificativa 1 anexa ao parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Em primeira e segunda discussão e votação, a emenda foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse 

a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei 473/2016 – Altera dispositivos da Lei 2.192, 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. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação 25/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo reparos no calçamento 

da Rua Sebastião Patrús de Souza. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 26/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta, sugerindo pintura e alteração do local da faixa de pedestre. Os Vereadores 

Aparecida Baeta, Cor Jesus e Pedro Marconi. Em única votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 32/2016, do 

Vereador Aécio, sugerindo limpeza e capina no Bairro da COHAB. Os Vereadores Cor Jesus, 

Pedro Marconi, Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 33/2016, 

do Vereador Jader, sugerindo recomposição de grade de bueiro na Rua Presidente Vargas. Em 

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

discussão a Indicação 34/2016, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, sugerindo melhorias na comunidade do Chuí. Os Vereadores Pedro Marconi, Cor Jesus 

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

presentes. Logo após, colocou em única discussão a Indicação 35/2016, do Vereador Aécio, 

sugerindo recomposição de bueiros e limpezas nas ruas do Bairro Celine. Em única votação, foi 

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

36/2016, do Vereador Aécio, sugerindo recomposição do calçamento da Rua Vereador Alberto 

Vitoretti. Os Vereadores Naamã, Aécio e Cor Jesus teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 

37/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo avaliação de escoamento de águas pluviais. 

A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 28/2016, da 

Comissão de Participação Popular, solicitando a convocação do Presidente do Conselho de 
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Trânsito e do Supervisor Municipal do Departamento de Obras. Os Vereadores Pedro Marconi e 

Naamã teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 29/2016, do Vereador Geraldo, 

apresentando denúncia de moradores e agentes de endemias, para a Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente averiguar. Os Vereadores Geraldo e Pedro Marconi teceram 

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

colocou em única discussão o Requerimento 30/2016, da Comissão de Participação Popular, 

solicitando que sejam convidados autoridades do município para reunião da comissão. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Logo após, colocou em única discussão a 

Moção de Pesar 5/2016, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada à família do Senhor 

Raimundo Pedro de Faria.  O proponente justificou a indicação. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Relatório da Comissão 

de Direitos Humanos, de Combate à Fome e à Pobreza, sobre denúncia de moradora da Rua 

Manoel Lourenço. Os Vereadores Cor Jesus, Aparecida Baeta e Pedro Marconi teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Pela Ordem, 

cobrou da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente o relatório sobre o Requerimento 

14/2016, para verificar a atual situação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, no Bairro 

Santa Cecília. No uso do art. 113, do Regimento Interno, o Vereador Cor Jesus lembrou os 

Vereadores sobre a reunião para estudo de alteração no Código de Obras e Plano Diretor, no dia 

01/03/2016, às 19h. 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 Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma 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”, 29 de fevereiro de 2016. 
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