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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

VINTE. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois e vinte, às dezenove horas e 

vinte minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida 

peloVereador Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro Marconi de 

Sousa Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada 

inicial, feita pelo Secretário constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número 

regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da 

ata da 3ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 

042/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2197/2020 – Institui o 

Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, dispõe sobre a organização administrativa da 

Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências; o Projeto 

de Lei 2198/2020 – Dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos e carreiras 

aplicável aos servidores públicos da autarquia instituto de previdência social do município de 

Carandaí – CARANDAÍ-PREV e dá outras providências; o Projeto de Lei 2199/2020 – Dispõe 

sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável ao Magistério Municipal e dá outras 

providências; e o Projeto de Lei 2200/2020 – Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras 

aplicável aos servidores públicos municipais, promove adequação à estrutura administrativa e 

dá outras providências. Ofício n.º 41/2020 do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 559/2019 – Dispõe sobre a proibição 

da suspensão de serviços básicos de fornecimento de água tratada e energia elétrica em finais 

de semana e vésperas de feriados no município de Carandaí e dá outras providências. Ofício n.º 

1/2020, da Emater Minas Gerais, para apresentação do Relatório Anual de Atividades dia 19 

de março às 9h. Comunicado da Câmara dos Deputados, informando acerca dos Recursos da 

União Pagos ao Município de Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Leis 2197/2020, 2198/2020 e 2200/2020 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o 

Projeto de Lei 2199/2199 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. 

Deferiu o Ofício 41/2020 do Vereador Pedro Marconi e retirou de tramitação o Projeto de Lei 

559/2019. Encaminhou o Ofício 1/2020 da EMATER/MG à Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

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



 

Ata da 4ª Reunião Ordinária, em 27 de fevereiro de 2020 Página 2 
 

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

e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 560/2020 – Concede Revisão Geral nos 

vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 

37, inciso X, da Constituição Federal. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade.  O Secretário procedeu 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 561/2020 – 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 primeira e segunda discussão e votação, o projeto foi aprovado por 9 

(nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. O Secretário procedeu 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 562/2020 – Concede reajuste nos vencimentos dos servidores 

públicos ativos da Câmara Municipal. Os Vereadores Éder Damasceno e Valério Domingos 

solicitaram abstenção de votação ao projeto. Em primeira e segunda discussão e votação, o 

projeto foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei 2191/2019 – Altera a lei 2258/2017 de 04 de dezembro de 2017, que institui a política 

municipal de saneamento básico e dá outras providências e ao Projeto de Lei 2180/2019 – 

Altera a lei 2295/2018 - Institui o estatuto dos servidores públicos civis do município de 

Carandaí e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, ambos os projetos de leis 

foram aprovados por unanimidade. Pela Ordem, a Vereadora Maria Imaculada comentou sobre 

os projeto de leis de autoria do Poder Executivo, que dispõem sobre a estrutura administrativa, 

plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores. Indicação 15/2020, do Vereador 

Valério Domingos de Sousa, sugerindo a construção de cabine para os taxistas nos pontos de 

taxis próximo ao Hospital e na Praça Maria Pontes.  Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Indicação 16/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, 

apontando a necessidade de melhoria em via pública no Bairro Vale Verde. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 17/2020, do Vereador Milton Euzébio de 

Oliveira, apontando a necessidade de limpeza no entorno de escola no Distrito de Pedra do Sino. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 18/2020, do Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de capina e roçada nas ruas do Distrito de 

Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

19/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de recomposição 

de manilhas em rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 20/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de colocação de grades em bueiro de rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 22/2020, do Vereador Pedro 

Marconi de Sousa Rodrigues, apontando a necessidade de reforma no prédio da Estação 

Ferroviária do Distrito de Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por 
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unanimidade. Indicação 23/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de criação de cargos para autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 24/2020, do Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de retirada de entulho em Rua do Bairro 

Acampamento. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

25/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de manutenção da 

estrada que dá acesso a localidade do Córrego do Meio. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 26/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de providências quanto a desmoronamento de barranco na localidade 

do Capão Grande. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

27/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, apontando a necessidade de 

canalização de águas pluviais em ruas do Bairro Vila Real. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento 13/2020, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, a 

tabela de níveis de vencimento de todos os servidores municipais. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria Imaculada solicitou a retirada de  pauta do 

Requerimento 15/2020, onde requisitava à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Poder Executivo informações para instrução do Projeto de Lei Complementar 199/2019, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. Representação n.º 03/2020, do Vereador Naamã Neil 

Resende da Rocha, a ser encaminhada a Copasa/Carandaí, solicitando informações quanto à 

informações que circulam, relatando contaminação da água fornecida à população de Carandaí. 

Em única discussão e votação, foi aprovada 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 ao Secretário para que 

procedesse a chamada final, constatando-se a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e dez minutos. O 

conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador 

Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após 

aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 27 de fevereiro de 2020. 
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