ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSEIS.
Aos onze dias do mês de abril 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 Murilo 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 10ª Reunião Ordinária. O Secretário procedeu a chamada do Vereador Murilo.
Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA
PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à
execução do Fundo de Nacional Desenvolvimento da Educação, totalizando R$ 54.508,67
(cinquenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Ofício 56/2016,
do Carandaí–PREV, informando sobre repasse a maior de alíquotas previdenciárias,
conforme documentos anexos. Ofício 109/2016, do Gabinete do Prefeito, apresentando o
Projeto de Lei 2067/2016 – 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 125/2016, do
Vereador Cor Jesus, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 3/2016 - Concede título
de cidadania honorária ao Senhor Aloísio Adelino da Fonseca. Ofício 145/2016, do
Vereador Naamã, informando desfiliação e nova filiação partidária. Ofício 146/2016, do
Vereador Jader, informando desfiliação e nova filiação partidária. Ofício 147/2016, do
Vereador Pedro Marconi, informando desfiliação e nova filiação partidária. Ofício 148/2016,
do Vereador Welington, informando desfiliação e nova filiação partidária. Ofício 149/2016,
do Vereador Cor Jesus, informando desfiliação e nova filiação partidária. Ofício 150/2016,
do Vereador Geraldo, informando desfiliação e nova filiação partidária. Indicação 63/2016,
do Vereador Pedro Marconi. Indicação 64/2016, do Vereador Naamã. Requerimento
51/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 52/2016, da Vereadora Aparecida
Baeta. Requerimento 53/2016, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento 54/2016, do
Vereador Pedro Marconi. Requerimento 55/2016, do Vereador Pedro Marconi.
Requerimento 56/2016, do Vereador Pedro Marconi. Requerimento 57/2016, dos Vereadores
Osmar e Pedro Marconi. Requerimento 58/2016, do Vereador Geraldo. Requerimento
59/2016, do Vereador Geraldo. Requerimento 60/2016, do Vereador Murilo. Requerimento
61/2016, dos Vereadores Aécio e Lucimar. Representação 14/2016, do Vereador Murilo.
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Representação 15/2016, do Vereador Geraldo. Representação 16/2016, do Vereador Aécio.
Representação 17/2016, da Vereadora Lucimar. Relatório Conjunto das Comissões de
Serviços e de Saúde. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Projeto de Lei 2067/2016 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 3/2016
às Comissão Especial composta pelos Vereadores Aparecida Baeta, Naamã e Aécio. A
Vereadora Aparecida Baeta comunicou sua desfiliação do Partido Progressista – PP e filiação ao
Partido Popular Socialista – PPS. O Vereador Osmar solicitou a retirada de pauta do
Requerimento 57/2016, sendo o pedido deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O
Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo 2/2016 – Concede título de cidadania honorária ao Senhor Tatsumi
Nishiyama. Em única discussão, o Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única votação,
foi aprovado por unanimidade. O Vereador Osmar no art. 113, inciso VI, do Regimento
Interno, apresentou denúncia sobre os valores dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito. O
Vereador Osmar disse que desde o ano 2013, o Prefeito e Vice-Prefeito vem recebendo
valores a maior em seus subsídios; que nos anos de 2013 e 2014 houve a revisão geral anual
nos subsídios do agentes políticos, respectivamente, em 5,84% e 5,91%; que nesses anos o
Prefeito e Vice-Prefeito receberam, além do percentual de revisão dos agentes políticos, o
percentual de reajuste de 1,16% (2013) e 0,87% (2014), que é concedido apenas aos
servidores públicos. Os Vereadores Pedro Marconi, Naamã e Aparecida Baeta teceram
comentários. O Vereador Osmar solicitou a constituição de Comissão Especial para
averiguar a denúncia. Desta forma, o Plenário aprovou à unanimidade a criação da Comissão
Especial que ficou constituída pelos Vereadores Pedro Marconi, Naamã, Jader, Lucimar e
Aécio. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 63/2016, do Vereador Pedro
Marconi, sugerindo patrolamento e encascalhamento de estradas das Comunidades do Jacu e
Cachoeirinha. Os Vereadores Aécio e Pedro Marconi teceram comentários. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Indicação
64/2016, do Vereador Naamã, sugerindo patrolamento, encascalhamento e limpeza da
estrada da Comunidade do Chuí. Os Vereadores Naamã, Pedro Marconi, Cor Jesus e Osmar
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou
em única discussão o Requerimento 51/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao
Executivo valores repassados ao FUNDEB e sua aplicação. A proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou
em única discussão o Requerimento 52/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao
Executivo informações sobre a reforma administrativa. Os Vereadores Aparecida Baeta e
Naamã teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato
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contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 53/2016, do Vereador Pedro Marconi,
solicitando ao Executivo cópia do processo licitatório da empresa que está realizando a obra
do Quarteirão “Aguinaldo Pereira Baeta”. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento 54/2016, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo cópia do
registro do imóvel onde será construída a creche no Bairro Crespo. O proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em
única discussão o Requerimento 55/2016, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao
Executivo cópia dos relatórios de controle de frotas de todos os departamentos, dos meses de
novembro de 2015 a janeiro de 2016. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o
Requerimento 56/2016, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo cópia dos
processos processo licitatórios do Carnaval 2016. O proponente justificou a proposição. Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o
Requerimento 58/2016, do Vereador Geraldo, solicitando o acionamento da Comissão de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana para averiguar obras das Unidades Básicas
de Saúde. O Vereador Pedro Marconi teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 59/2016, do
Vereador Geraldo, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana para averiguar as obras do Quarteirão Aguinaldo Pereira Baeta e do
Terminal Rodoviário. Os Vereadores Pedro Marconi e Naamã teceram comentários. Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão o
Requerimento 60/2016, do Vereador Murilo, solicitando o acionamento da Comissão de
Saúde, Saneamento e Meio Ambiente para averiguar o excesso de emissão de gases
poluentes pela Empresa Cimento Tupi. Os Vereadores Murilo, Pedro Marconi e Naamã
teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou
em única discussão o Requerimento 61/2016, dos Vereadores Aécio e Lucimar, solicitando
ao Executivo extratos de pagamentos à Empresa Silva Neto Construções Ltda. Os
Vereadores Aécio, Lucimar e Pedro Marconi teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a
Representação 14/2016, do Vereador Murilo, a ser encaminhada à empresa Invepar
Rodovias, para reconstrução do ponto de ônibus no Distrito Pedra do Sino. Os Vereadores
Murilo, Pedro Marconi, Aparecida Baeta e Cor Jesus teceram comentários. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a
Representação 15/2016, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada ao DER, para execução de
limpeza das margens da rodovia MG-275. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a
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Representação 16/2016, do Vereador Aécio, a ser encaminhado ao MRS, solicitando
informações sobre troca de placas de sinalização. O proponente justificou a proposição. Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a
Representação 17/2016, da Vereadora Lucimar, a ser encaminhada à MRS Logística, sobre a
colocação de guarita em passagem de nível que dá acesso a ruas do município. Os
Vereadores Lucimar e Pedro Marconi teceram comentários. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Relatório Conjunto das Comissões
de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente, sobre precárias condições que se encontra terreno da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais. O Vereador Pedro Marconi teceu comentários. Em única votação,
foi aprovado por unanimidade. No uso do art. 113, inciso VII, do Regimento Interno, o
Vereador Cor Jesus falou a empresa contratada para realização da reforma administrativa da
Prefeitura, que está contratada desde o ano 2015. Falou, também, sobre o falecimento do
Cônego Antônio Eustáquio Barbosa. 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 presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às vinte e duas 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”, 11 de abril de 2016.
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