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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

dez 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. O Vereador Welington procedeu à leitura de 

um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário, constatou-se a ausência do ver. Aécio e a presença dos demais edis. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que 

procedesse a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em nove de fevereiro de dois mil e 

quinze. Colocada em discussão, o ver. Pedro Marconi solicitou correção quanto ao pronunciamento 

do ver. Cor Jesus, justificando que seu pedido quando aos alagamentos ocorridos no calçadão 

“Aguinaldo Pereira Baêta” refere-se a um ato de interesse público e não particular. O ver. Osmar 

solicitou que registrasse em ata seu pedido de retratação em relação à Escola Estadual Dep. Patrús 

de Sousa. A seguir, o ver. Naamã pediu que ficasse registrado o motivo de não ter indicado edil 

para concorrer ao cargo de secretário, pois ainda não houve indicação de quem será o líder da 

oposição, conforme disposto no Regimento Interno. Após as ressalvas e pedidos de correções, a ata 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Secretário 

para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 39/2015, do Gabinete do Prefeito, justificando 

ausência na 3ª reunião ordinária; correspondência da MM. Juíza de Direito, da Comarca de 

Carandaí, encaminhando cópia do edital de correição; correspondência da Paróquia Santana de 

Carandaí, convidando para reunião da Pastoral da Sobriedade; ofício nº 1/2015, da Câmara 

Municipal de Cristiano Otoni, informando a composição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016; 

ofício nº 1/2015, da Câmara Municipal de Queluzito, informando a composição da Mesa Diretora 

para o ano de 2015; ofício nº 36/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando o 

dia e horário das reuniões ordinárias; ofício nº 39/2015, da ver. Aparecida Baêta, solicitando 

retirada de pauta da emenda aditiva nº 4, à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 

25/2014; ofício nº 40/2015, dos vereadores Aparecida Baêta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e 

Welington, apresentando emenda aditiva nº 5, à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 

25/2014; ofício nº 42/2015, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 

solicitando a organização de audiência pública; ofício nº 43/2015, da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, apresentando relatório sobre denúncia do Sr. Ederval Queiroz; 

indicação nº 4/2015, do ver. Murilo; indicação nº 5/2015, do ver. Murilo; indicação nº 6/2015, do 

ver. Murilo; indicação nº 7/2015, do ver. Murilo; requerimento nº 12/2015, da ver. Aparecida Baeta; 
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requerimento nº 13/2015, da ver. Aparecida Baeta; requerimento nº 15/2015, do ver. Pedro 

Marconi; representação nº 3/2015, do ver. Cor Jesus. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. A seguir, comunicou a retirada de pauta da 

emenda aditiva nº 4/2014, conforme ofício nº 39/2015. Encaminhou o Ofício nº 40/2015 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em seguida, informou que tomaria as providências 

cabíveis à organização de audiência pública, consoante Ofício 42/2015. Presentes na sessão, o Sr. 

Hugo Deleon Oliveira Celestino, encarregado de almoxarifado do município e Srta. Paula Viana 

Biazutti Abadd, engenheira civil do município, convocados, a pedido do ver. Pedro Marconi, para 

esclarecer quais providências estão sendo tomadas para solucionar os constantes alagamentos 

ocasionados pela chuva no calçadão “Aguinaldo Pereira Baeta” e entorno. O Sr. Hugo informou que 

o município está atuando junto com a Amalpa – Associação dos Municípios da Microrregião do 

Alto Paraopeba -  que elaborará o projeto técnico, após sondagem no local. Porém, aguardará o 

período chuvoso para que seja viável a execução das medidas necessárias. Citou que outros locais 

no município onde ocorrem alagamentos também receberão um estudo técnico. Primeiramente, 

enumerou as possíveis causas dos alagamentos, entre os quais, os loteamentos irregulares, 

pavimentação asfáltica em determinadas ruas, que dificultam o escoamento das águas, ocupação 

irregular do solo, resíduos de lixo nas ruas e bueiros. Indagada, a Srta. Paula esclareceu a situação 

de risco do prédio interditado no calçadão “Aguinaldo Pereira Baeta”. Feitas as explanações, o 

Presidente agradeceu a presença dos servidores, passando-se à SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A seguir, o 

presidente solicitou ao Secretário a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, referentes ao Projeto de Lei 449/2015 – 

Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal, 

nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Em 1ª discussão, a ver. Aparecida Baêta 

teceu comentários. Em 1ª votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes; em 2ª discussão e 

votação, prosseguiu com a votação favorável pela maioria dos presentes. O secretário realizou a 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, referentes Projeto de Lei nº 450/2015 – Concede reajuste nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos da Câmara Municipal. Em 1ª discussão, a ver. Aparecida Baêta teceu 

comentários. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por unanimidade; em 2ª discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o Secretário realizou a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas, referentes ao Projeto de Lei nº 451/2015 – 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 1ª discussão, a ver. Aparecida Baêta comentou sobre 
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o mesmo. Colocado em 1ªvotação, foi aprovado por unanimidade dos presentes; em 2ª discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi realizada a leitura dos pareceres das 

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

ao Projeto de Lei 2018/2014 – Dispõe sobre o piso salarial mínimo dos servidores públicos 

municipais. Em 1ª discussão, a ver. Aparecida Baêta teceu comentários. Colocado em 1ª votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocado em 2ª discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes.  No uso da palavra, com base no art. 113, do Regimento 

Interno, a ver. Aparecida Baêta citou que, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, o projeto de revisão geral compete à iniciativa de cada Poder, sendo assegurada a todos os 

servidores públicos a recomposição salarial. Dessa forma, obteve informações que ainda o 

Executivo Municipal não protocolou o projeto de revisão dos servidores, solicitando que o Plenário 

desta Casa solicite informações ao Executivo Municipal quando este será apresentado. O Presidente 

solicitou ao líder da oposição que realizasse o pedido ao Executivo. Em única discussão, a 

Indicação 4/2015, do ver. Murilo. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Em única discussão, a Indicação 5/2015, do ver. Murilo, sendo justificada pelo 

proponente. A ver. Aparecida Baêta teceu comentários. Colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes.  Em única discussão, a Indicação 6/2015, do ver. Murilo. Colocada em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, a Indicação 7/2015, do 

ver. Murilo foi justificada pelo proponente. Colocado em única votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. O ver. Cor Jesus teceu comentários sobre o pedido, sugerindo correção 

ao ver. Murilo. No uso da palavra, o ver. Geraldo informou aos vereadores sobre as medidas que o 

município tomará, para sanar os problemas enfrentados. Em seguida, a ver. Aparecida Baêta teceu 

comentários. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o 

Requerimento 12/2015 da ver. Aparecida Baêta, a proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, o Requerimento 13/2015, da 

ver. Aparecida Baêta, que foi justificado pela proponente. O ver. Cor Jesus teceu comentários sobre 

o pedido. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, o 

Requerimento nº 15/2015, do ver. Pedro Marconi, que foi justificado pelo proponente. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Representação nº 3/2015, do ver. Cor Jesus, 

foi justificada pelo proponente. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O 

Secretário realizou a leitura do relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, referente à denúncia do Sr. Ederval Queiroz. Em única discussão, o ver. Cor Jesus teceu 

comentários. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. No uso do art. 

113, do Regimento Interno, o ver. Naamã questionou o teor da Portaria nº 8/2015, da Câmara 

Municipal, justificando que não foi indicado o líder da oposição, conforme determina o Regimento, 

daí, a impossibilidade em indicar nomes para disputar o cargo de secretário da Mesa. Não havendo 
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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 ver. Aécio e a presença dos 

demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e 

duas horas e quarenta 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, 19 de fevereiro de 2015. 
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