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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 

E QUATORZE. 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas 

e quinze minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus Moreno e secretariada pela Vereadora Lucimar Neves. O Presidente 

convidou a todos para a execução do Hino Nacional. O Vereador Welington Luis procedeu à 

leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada 

inicial, feita pela Secretária, constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para que 

procedesse a leitura da ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em dezessete de fevereiro de 

dois mil e quatorze. Colocada em única discussão, a ata foi aprovada por unanimidade. A 

seguir, o Presidente passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente 

do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Convite da Escola Municipal “Deputado Abelard Pereira” para a comemoração dos 50 anos 

desta instituição de ensino, dia 6 de março, às 18h, na quadra da escola. Ofício nº. 43/2014, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1969/2014 – Dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar – CAE e contém outras providências. Ofício nº. 44/2014, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1970/2014 – Dispõe sobre a 

abertura, conservação e manutenção da malha viária do Município e contém outras 

providências. Ofício nº. 45/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

1971/2014 – Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ofício nº. 46/2014, do Gabinete 

do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1972/2014 – Dispõe sobre a arborização 

urbana no Município de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 47/2014, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1973/2014 – Dispõe sobre a 

reformulação do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – 

CODEMA e contém outras providencias. Ofício nº. 48/2014, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 1974/2014 – Denomina de Rua Raimundo Patrício da Silva, 

o logradouro público localizado no Distrito de Hermilo Alves, neste Município. Ofício nº. 

49/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1975/2014 – Denomina 

de Travessa José Ferreira de Lima, o logradouro público localizado no Distrito de Hermilo 

Alves, neste Município. Ofício nº. 50/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei nº. 1976/2014 – Autoriza o Executivo a firmar instrumento de parcelamento junto ao 

Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí, referente ao excedente da despesa 

administrativa e contém outras providências. Ofício nº. 51/2014, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 1977/2014 – Institui o piso salarial mínimo aos servidores 

públicos municipais. Ofício nº. 52/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de 

Lei nº. 1967/2014 – Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos 

ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Carandaí, 

nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício nº. 53/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1968/2014 – Concede reajuste nos vencimentos 

dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do 

Município de Carandaí.  Ofício nº. 55/2014, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei nº. 1978/2014 - Reestrutura o RPPS do Município de Carandaí-MG e contém outras 
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providências. Ofício nº. 76/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de 

Resolução nº. 7/2014 – Institui a Semana Municipal de Cultura no Paço Municipal 

“Vereador João Luiz Alves de Souza”. Ofício nº. 77/2014, da Comissão de Participação 

Popular, informando dia e horário das reuniões ordinárias da comissão. Indicação nº. 18/2014, 

da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação nº. 19/2014, dos Vereadores Cor Jesus, Jader José, 

Welington Luis e Aécio Flávio. Conforme dispõe o art. 3º, inciso I, do Decreto nº. 10/2013, o 

Presidente nomeou uma Comissão Especial composta pelos Vereadores Aparecida Baeta, 

Lucimar Neves e Murilo Paulino, para apreciação da Indicação nº. 19/2014. Requerimento nº. 

31/2014, do Vereador Murilo Paulino. Requerimento nº. 32/2014, da Vereadora Aparecida 

Baeta. Requerimento nº. 33/2014, do Vereador Cor Jesus. Requerimento nº. 34/2014, da 

Vereadora Lucimar Neves. Representação nº. 9/2014, do Vereador Osmar Severino. 

Representação nº. 10/2014, da Vereadora Lucimar Neves. Representação nº. 11/2014, da 

Vereadora Lucimar Neves. Representação nº. 12/2014, da Vereadora Lucimar Neves. Moção 

nº. 5/2014, do Vereador Osmar Severino. Ata da Comissão de Serviços e Obras Municipais. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis 

as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1967/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1968/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1969/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou 

o Projeto de Lei nº. 1970/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e 

Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1971/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1972/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Serviços e Obras Municipais. 

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1973/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, 

de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Serviços e Obras Municipais. Encaminhou o 

Projeto de Lei nº. 1974/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e 

Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1975/2014 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1976/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. O Vereador Naamã Neil solicitou vistas no pedido de urgência para 

votação do Projeto de Lei nº. 1976/2014, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1977/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1978/2014 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Encaminhou o Projeto de Resolução nº. 7/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços e Obras Municipais. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente 

solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços e Obras 

Municipais, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1965/2014 – Dispõe sobre a concessão de 

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

a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para terceira discussão e 

votação, o Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura da redação final do Projeto 
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de Lei nº. 1965/2014. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela aprovação do Projeto de 

Lei nº. 433/2014 – Dá nova denominação à Avenida Brasil. No uso do art. 139, do Regimento 

Interno, a Vereadora Lucimar Neves solicitou vistas ao projeto, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse 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. 434/2014 – 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. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer 

para terceira discussão e votação, o Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura da 

redação final do Projeto de Lei nº. 434/2014. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse 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. 435/2014 – Concede reajuste nos vencimentos 

dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

apresentado parecer para terceira discussão e votação, o Presidente solicitou a Secretária que 

realizasse a leitura da redação final do Projeto de Lei nº. 435/2014. Em terceira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse 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. 436/2014 – Concede 

revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores), do Município de Carandaí, nos termos ao art. 37, inciso X, da Constituição 

Federal. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para terceira discussão e 

votação, o Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura da redação final do Projeto 

de Lei nº. 436/2014. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços e 

Obras Municipais, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº. 3/2014 – Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de 

Posturas do Município de Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que 

procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços e Obras Municipais, pela aprovação 

do Projeto de Resolução nº. 2/2014 – Regulamenta a Lei nº. 2088, 29/11/2013, que autoriza  a 

utilização do Espaço Cultural “Vereador Aguinaldo Pereira Baeta”, do Plenário “Vereador 

Francisco Eustáquio Teixeira” e do Auditório “Vereador Benjamim Teixeira de Carvalho”, 

da Câmara Municipal de Carandaí, para  a realização de eventos culturais, artísticos e 

educacionais, e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do 

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

Resolução nº. 3/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira e 



 

Ata da 4ª Reunião Ordinária, em 24 de fevereiro de 2014. Página 4 

segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse a leitura do parecer da Comissão de  Legislação, Justiça e Redação, 

pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 4/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 4, 

de 14 de outubro de 2009, que altera a competência das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Carandaí, dispostas na Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005 e dá outras 

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

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, pela aprovação do Projeto de 

Resolução nº. 5/2014 – Dispõe sobre a criação do “Mural de Informação” e dá outras 

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

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final de 

Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Resolução nº. 1/2014 – Autoriza a devolução de 

bens. O terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação final de Legislação, Justiça e 

Redação, ao Projeto de Lei nº. 1963/2014 – Altera dispositivos da Lei nº. 2004, de 27 de 

setembro de 2011, que concede permissão de uso a título precário de bens que menciona e 

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

A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 18/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, 

sugerindo a construção de poço semi-artesiano nas comunidades Vila Nascimento (Corte de 

Pedra) e Córrego de Herculano/Meio. A proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 31/2014, do Vereador Murilo Paulino, solicitando ao Executivo Municipal 

informações quanto ao atendimento médico no Posto de Saúde no Distrito de Pedra do Sino. 

Os Vereadores Murilo Paulino e Osmar Severino teceram comentários. Em única votação, foi 

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

32/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal cópia da Portaria 

que nomeou a Comissão responsável pelo Concurso Público. A proponente justificou a 

proposição. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento nº. 33/2014, do 

Vereador Cor Jesus, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o transporte 

escolar para faculdades e outros cursos fora do Município. O Vereador Osmar Severino 

assumiu a Presidência. O Vereador justificou a proposição. O Vereador Cor reassumiu a 

presidência. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única 

discussão o Requerimento nº. 34/2014, da Vereadora Lucimar Neves, solicitando ao 

Executivo Municipal informações sobre os critérios utilizados na definição do nível de 

vencimento dos cargos de psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. A proponente justificou 

a proposição. Em única votação, foi aprovada foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, 

colocou em única discussão a Representação nº. 9/2014, do Vereador Osmar Severino, 

solicitando à empresa Oi Telecomunicações a manutenção de telefone público situado na Rua 

Vereador José Barbosa, no Bairro Crespo. O proponente justificou a proposição. Em única 

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

Representação nº. 10/2014, da Vereadora Lucimar Neves, solicitando à Senhora Rafaela 

Gorza, Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia de Minas Gerais, informações 

sobre o piso salarial do profissional Fonoaudiólogo. A proponente justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a 

Representação nº. 11/2014, da Vereadora Lucimar Neves, solicitando ao Senhor Hildeberto 

Lopes dos Santos, Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de 
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Minas Gerais, informações sobre o piso salarial do profissional Fisioterapeuta. A proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 

colocou em única discussão a Representação nº. 12/2014, da Vereadora Lucimar Neves, 

solicitando ao Senhor Roberto Chateaubriand Domingues, Presidente do Conselho Regional 

de Psicologia de Minas Gerais, informações sobre o piso salarial do profissional Psicólogo. A 

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

continuidade, colocou em única discussão a Moção nº. 5/2014, do Vereador Osmar Severino, 

a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de 

Andrade, e à Senhorita Supervisora do Departamento Municipal de Educação, Arlete Batista 

Coimbra, parabenizando-os pela reforma da escola da Comunidade do Retiro do Baú. Os 

Vereadores Naamã Neil, Geraldo Francisco e Osmar Severino teceram comentários. Em 

seguida, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da Ata da Comissão de 

Serviços e Obras Municipais, sobre o Abaixo-Assinado apresentado pelos comerciantes do 

Quarteirão “Aguinaldo Pereira Baeta”, com a finalidade de apurar irregularidades nas 

permissões de barracas ambulantes nas comemorações do Carnaval. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta comunicou os vereadores que a 

reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com os representantes dos servidores 

municipais e sindicato, foi cancelada e que será agendada nova data. O Presidente convidou 

os Vereadores para a visita dos alunos do PRONATEC nesta Casa, dia 25 de fevereiro, às 15 

horas. O Presidente retificou as indicações de representantes desta Casa para os seguintes 

órgãos: Conselho Municipal de Educação – servidores José Pires Neto e Natália de Melo 

Gonçalves e Conselho do Patrimônio Histórico – servidores Tiago Hernane da Silva e 

Giliarde Cândido da Silva. O Presidente consultou o Plenário sobre a mudança da data da 5ª 

Reunião Ordinária em razão do feriado de Carnaval, para o dia 6 de março de 2014, sendo 

aprovado por unanimidade. 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 à Secretária 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 duas horas e cinquenta minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereadora Lucimar, 

Secretária, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos 

integrantes da Mesa Diretora. 

 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 25 de fevereiro de 2014. 
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