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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos vinte e três 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. Osmar 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 3ª Reunião Ordinária, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil 

e quinze. Colocada em única discussão, o Vereador Naamã pediu que fosse retificado que foi 

solicitado ao líder da situação e não dá oposição, o pedido de intervenção junto ao Executivo para 

apresentação de projeto de lei de reajuste dos servidores da prefeitura. O Vereador Naamã solicitou 

que fosse retificado em ata que não indicou o nome para Secretário da Mesa, pois não se 

considerava líder do bloco de oposição, visto que o referido bloco ainda não havia indicado o líder 

para a sessão legislativa 2015.  Salvo estas observações, 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. 43/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei 

Complementar nº. 146/2015 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 57/2007, de 09/01/2007, 

que institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, dispõe sobre a organização 

administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 

48/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, 

apresentando o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 28/2015 - Acrescenta § 5º ao 

art. 214 da Lei Orgânica do Município. Ofício nº. 029/2015, da Câmara Municipal de Contagem, 

informando a composição da Mesa Diretora para o ano 2015/2016. Ofício nº. 041/2015, da Câmara 

Municipal de São João del Rei, informando a composição da Mesa Diretora para o ano 2015/2016. 

Ofício nº. 41/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, 

apresentando os nomes do Líder e Vice-Líder da Bancada da Oposição. Ofício nº. 47/2015, do 

Vereador Naamã Neil, apresentando o Projeto de Lei nº. 452/2015 – Dá denominação a logradouro 

no Bairro Vale Verde. Ofício nº. 51/2015, dos Vereadores Aécio, Geraldo, Jader, Lucimar e Osmar, 

apresentando os nomes do Líder e Vice-Líder da Bancada da Situação. Indicação nº. 8/2015, do 

Vereador Naamã. Indicação nº. 9/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 11/2015, 

dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington. Requerimento nº. 

14/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington. 
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DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

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

Complementar nº. 146/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. O Presidente consultou o Plenário quanto ao pedido de urgência 

para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº. 146/2015, sendo reprovado por cinco votos 

contrários e quatro votos favoráveis. Encaminhou o Projeto de Emenda a LOM nº. 28/2015 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação; e o Projeto de Lei nº. 452/2015 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. A Vereadora 

Aparecida Baeta, no uso do art. 113, do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta da Emenda 

Aditiva nº. 5 ao Projeto de Emenda a LOM nº. 25/2015. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. A seguir, foi realizado a leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 

450/2015 – “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara 

Municipal”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, a Secretária realizou a leitura do parecer de redação final 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, foi 

realizado a leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei nº. 2018/2014 – “Dispõe sobre o 

piso salarial mínimo dos servidores públicos municipais”. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, foi realizada a leitura do parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal nº. 25/2014 – “Altera o §4º do art. 214 da Lei Orgânica Municipal”. Em primeiro turno 

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

discussão a Indicação nº. 8/2015, do Vereador Naamã, indica nome para homenagem com o 

“Diploma Mulher Cidadã”. O Vereador Naamã justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes.  Ato contínuo, foi colocada em única discussão a 

Indicação nº. 9/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo limpeza de vias públicas na 

comunidade do Campestre. A proponente justificou a indicação. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

11/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando 

informações sobre valores devolvidos pela Câmara Municipal à Prefeitura nos exercícios 

2013/2014. Os Vereadores Cor Jesus e Naamã Neil teceram comentários. Em única votação, foi 
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aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

14/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando 

cópia dos empenhos e subempenhos, com respectiva nota fiscal, dos pagamentos realizados pela 

Câmara Municipal nos exercícios 2013/2014. O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Cor Jesus solicitou ao Presidente 

que consultasse a assessoria jurídica quanto à situação de liderança do mesmo nesta Casa, visto que 

é vereador independente. 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 ver. Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às vinte horas e quarenta e cinco 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, 23 de fevereiro de 2015. 
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