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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Aos sete dias do mês de março 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 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 5ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Carta de solicitação de apoio à Atleta de Carandaí de Fisiculturismo Luziene 

Lobo. Ofício 3/2016, do da Associação Pró-Morar de Carandaí, agradecendo a Câmara 

Municipal pela Moção de Aplausos aprovada na Casa Legislativa. Ofício do Comitê 

Interinstitucional de Combate a Dengue e do Chikungunya, solicitando indicações de nomes da 

Casa Legislativa para compor o Comitê. Ofício 59/2016, do Executivo Municipal, encaminhando 

Vetos Totais aos Projetos de Lei 471, 472 e 474/2016. Ofício 60/2016, do Executivo Municipal, 

respondendo o Requerimento 208/2015 da Comissão Especial nomeada pela Portaria 54/2015. 

Ofício 62/2016, do Executivo Municipal, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 

2058/2016 – Dispõe sobre a criação da função pública de agente comunitário de saúde – ACS, do 

regime jurídico, da estabilidade de seus ocupantes e dá outras providências. Ofício 95/2016, dos 

Vereadores Jader e Lucimar, solicitando a convocação de um suplente da Comissão de 

Participação Popular para reunião da comissão dia 9/3/2016, às 19h. Indicação 40/2016, da 

Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 41/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 

42/2016, do Vereador Pedro Marconi. Indicação 43/2016, do Vereador Pedro Marconi. 

Requerimento 31/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 32/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Requerimento 33/2016, do Vereador Jader. Requerimento 34/2016, do 

Vereador Jader. Requerimento 36/2016, do Vereador Welington. Requerimento 37/2016, do 

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

Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Nomeou os Vereadores Lucimar e Naamã 

para o Comitê Interinstitucional de Combate a Dengue e do Chikungunya. Nomeou os 

Vereadores Aécio, Welington e Jader para compor a Comissão Especial para apreciação dos 

Vetos aos Projetos de Leis 471/2016, 472/2016 e 474/2016. Convocou a Vereadora Aparecida 
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Baeta, suplente, para reunião da Comissão de Participação Popular. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 

Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei 2058/2015 – 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. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, o Presidente solicitou ao Secretário que 

realizasse a leitura do parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria 7/2016, pela 

aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 1/2016 – Concede título de cidadania honorária ao 

Professor João Paulo Ferreira de Assis. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência, o Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do parecer 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 

151/2015 – Altera a Lei Complementar 54/2007, inclui o artigo 120-A, que dispõe sobre a 

redução de jornada para servidores, cujos filhos ou dependentes sejam portadores de 

deficiência. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em 

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

por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, o Presidente solicitou ao Secretário que 

realizasse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei 2062/2016 – 

Dispõe sobre a concessão de subvenção. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta 

teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda e terceira 

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

discussão a Indicação 40/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo colocação de placas de 

trânsito nas proximidades do Hospital Municipal Santana. A proponente justificou a proposição. 

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

discussão a Indicação 41/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a recomposição do 

calçamento na Avenida do Contorno. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Logo após, colocou em única discussão a Indicação 42/2016, do Vereador Pedro 

Marconi, sugerindo construção de meio-fio e bueiro na Rua Antônio Calvário, Bairro Vale 

Verde. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 43/2016, do Vereador Pedro 

Marconi, sugerindo pavimentação de rua no Bairro Vale Verde. O proponente justificou a 

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

colocou em única discussão o Requerimento 31/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando 

informações sobre o Projeto de Lei 468/2015 – Dá denominação a logradouros no Bairro 



 

Ata da 6ª Reunião Ordinária, em 7 de março de 2016. Página 3 

Coração Eucarístico. O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única votação, foi aprovado 

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

Requerimento 32/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo cópia da Planta 

Urbanística do Plano Diretor da cidade. O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única 

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

o Requerimento 33/2016, do Vereador Jader, solicitando o acionamento da Comissão de 

Serviços para averiguar o escoamento de águas pluviais na Rua José dos Santos Rodrigues. Os 

Vereadores Jader, Geraldo, Aparecida Baeta e Naamã teceram comentários. Em única votação, 

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

Requerimento 34/2016, do Vereador Jader, solicitando o acionamento das Comissões de Saúde e 

de Direitos Humanos para averiguar denúncia de morador do Bairro Herculano Pena. Os 

Vereadores Jader e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Logo após, colocou em única discussão o Requerimento 36/2016, do 

Vereador Welington, solicitando informações sobre o cumprimento do piso municipal do 

magistério, em relação à Lei Federal 11.738/2008. O proponente justificou a proposição. Em 

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

discussão o Requerimento 37/2016, do Vereador Geraldo, convidando o Encarregado de 

Sistemas da COPASA no município a comparecer na reunião da Câmara para esclarecer a falta 

de água no Município e os buracos deixados nas ruas nos serviços executados pela 

concessionária. Os Vereadores Naamã, Pedro Marconi, Geraldo e Jader teceram comentários. 

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 

denúncia de veículos abandonados no Bairro Acampamento. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Relatório da 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre denúncia da situação da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE – Bairro Santa Cecília. Os Vereadores Pedro Marconi, Lucimar e 

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

Vereador Aécio, no uso 113 do Regimento Interno, falou sobre reportagem publicada em jornal 

onde tentaram denegrir a imagem dos Vereadores, divulgando fatos inverídicos sobre o trabalho 

do Legislativo, como também, culpando a Câmara Municipal pela má situação das estradas 

municipais devido à reprovação do projeto de lei que dispunha sobre a malha viária do 

município. Os Vereadores Aécio e Naamã manifestaram suas indignações devido à falta de 

respeito para com a Casa Legislativa, pois a situação em que se encontra a estradas é devido à 

falta de organização, incompetência e má administração do Executivo Municipal. O Vereador 

Pedro Marconi disse que o Executivo Municipal está distorcendo as situações, fazendo 

politicagem e tentando colocar a população contra os Vereadores. Não havendo Vereador 
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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 duas horas e vinte 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”, 7 de março de 2016. 

 

 

 

 

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES 

– Presidente – 

   

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

– Vice-Presidente – 

COR JESUS MORENO 

– Secretário – 
 


