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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos onze dias do mês de março de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze 

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

Cor Jesus. 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 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 5º Reunião Ordinária, realizada em 4 de 

março de 2013. Colocada a ata em única discussão, o Presidente solicitou a seguinte 

retificação: onde se lê  “retirada de Paineira que está nascendo na Caiera”, leia-se: “retirada 

de paineira que está nascendo na torre da Chaminé,  localizada na Comunidade da Caiera, 

em Herculano Pena”. Salvo esta observação,  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 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para participar do evento “ Os Tribunais de 

Contas e o Desenvolvimento Local”, no dia 13 de março, em Belo Horizonte. Ofício nº. 

47/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1927/2013- “Dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte de Carandaí – COMEC e contém outras 

providências”. Ofício nº. 66/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 

1928/2013 – “Autoriza a participação do Município de Carandaí na Associação dos 

Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba – AMALPA, e contém outras providências”. 

Ofício nº. 70/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta dos Projetos de 

Lei n
os

 1924/2013 e 1925/2013. Ofício nº. 71/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei nº 1929/2013- “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” e “Projeto de Lei nº. 

1930/2013- “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e 

pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Carandaí”. Ofício nº. 

1/2013, da EMATER – Escritório local de Carandaí,  solicitando agendamento para 

apresentação do Relatório Anual de Atividades do ano de 2012, nesta Casa Legislativa. 

Representação nº. 8/2013, do vereador Osmar, a ser encaminhada ao Deputado Estadual Diniz 

Pinheiro, solicitando ajuda para asfaltamento de estrada que se inicia em Hermilo Alves até a 

Comunidade da Ressaca. Representação nº. 9/2013, da vereadoraAparecida Baeta, a ser 

encaminhada à MRS Logística, solicitando a retirada de trilhos em Rua da Comunidade do 

Campestre. Requerimento nº. 43/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, 

Pedro Marconi e Welington, solicitando ao Executivo os contratos celebrados para fins de 

transporte escolar, com a devida justificativa, bem como a relação dos motoristas, com a 

devida comprovação de curso e relação das linhas, com quilometragem. Requerimento nº. 

45/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, 

solicitando ao Executivo relatório diário de todos os usuários que usufruem do transporte para 

tratamento fora do domicílio, no período de 2/1/2013 a 28/2/2013. Requerimento nº. 53/2013, 

dos vereadores Geraldo e Pedro Marconi, solicitando o acionamento das Comissões de 

Direitos Humanos e Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, com vistas a apurar a situação dos 

atendimentos do Pronto Socorro e Hospital Municipal Sant’Ana. Requerimento nº. 54/2013, 
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do vereador Osmar, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços e Obras Municipais 

para apurar quem autorizou  a pintura de propagandas comerciais ao lado do Terminal 

Rodoviário, a forma de pagamento e o destino do valor pago pelos anunciantes. Requerimento 

nº. 55/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, 

solicitando formação de Comissão Especial, para averiguar a situação da Autarquia Fundo 

Previdenciário Municipal de Carandaí. Requerimento nº. 56/2013, da vereadora Aparecida 

Baeta, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços e Obras Municipais, com a 

intenção de averiguar o tráfego intenso de caminhões da Rua Juiz Osvaldo Abrita, Bairro 

Cruzeiro,  situação do mal posicionamento dos quebra-molas e ausência de placa indicativa. 

Requerimento nº. 57/2013, do vereador Murilo, solicitando ao Executivo  a informação da não 

instalação do Jardim de Infância na sede própria, em Pedra do Sino  e os valores pagos à 

Construtora que edificou a obra. Requerimento nº. 58/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, 

Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando ao Executivo cópia do processo 

licitatório e contrato com as oficinas mecânicas. Indicação nº. 39/2013, do vereador Aécio, 

apontando a necessidade de instalação de semáforo na Avenida Afrânio de Melo Franco, 

esquina com a Rua Cândido Saraiva Nogueira e na Praça Ricardo Ambrogi, esquina com a 

Rua Professor Camargo. Indicação nº. 40/2013, do vereador Aécio, apontando a necessidade 

de recolhimento de cães nas ruas da cidade. Indicação nº. 41/2013, do vereador Osmar, 

apontando a necessidade de extensão de rede esgoto  e colocação de luminária na Rua José 

Vingo da Silva, Comunidade do Campestre. Indicação nº. 42/2013, do vereador Osmar, 

apontando a necessidade de asfaltamento na Rua Domingos Martins, Bairro Santana. 

Indicação nº. 44/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colocação 

de manilhas na Rua Frederico Ozanam, na Comunidade do Campestre, para escoamento das 

águas pluviais. Indicação nº. 45/2013, da vereadora Aparecida Baeta, apresentando nomes 

para homenagear cidadãs com o “Diploma Mulher Cidadã”. Indicação nº. 46/2013, do 

vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de calçamento ou asfaltamento da Rua 

Marcos José Biazutti, Bairro Santa Luzia. Indicação nº. 47/2013, do vereador Pedro Marconi, 

apontando a necessidade de construção de Salão Comunitário na Comunidade do Dombe. 

Indicação nº. 48/2013, do vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção de 

banheiros, cobertura e iluminação da Quadra Desportiva do Dombe. Indicação nº. 49/2013, do 

vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção de Praça na Comunidade do 

Dombe. Indicação nº. 50/2013, dos vereadores Murilo e Naamã, apontando a necessidade de 

limpeza nas Ruas Odilon Carvalho Lage e Rua São Sebastião, Bairro Ponte Chave. 

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. 1927/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

1928/2013 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas e Serviços e Obras Municipais. Informou a retirada de pauta dos Projetos nos 

1924/2013 e 1925/2013, conforme Artigo 136 do Regimento Interno. O Presidente consultou 

os vereadores sobre os Projetos de Lei n
os

 1929 e 1930/2013, uma vez que foi cumprido o Art. 

85 do Regimento Interno. A vereadora Aparecida Baeta, com base no art. 57, § 2 do 

Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para que fosse elaborado os pareceres das 

Comissões, o que foi concedido por todos os edis. Desta forma, o Presidente concedeu prazo 

de cinco minutos para apresentação dos pareceres. Retomando os trabalhos, consultou as 

Comissões de Serviços e Obras Municipais e Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Sustentável que sugeriram o dia 15/3/2013 para exposição da EMATER do Relatório Anual 
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de Atividades do ano de 2012, na reunião ordinária das Comissões, às 9 horas. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente colocou em única discussão a Representação nº. 8/2013. Não 

havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

A seguir, colocou em única discussão a Representação nº. 9/2013. Não havendo quem 

quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 43/2013. Com base no artigo 138 do 

Regimento Interno, o vereador Geraldo Francisco solicitou sobrestamento. Após deliberação 

do Plenário, o pedido foi reprovado por 6 a 4. Diante da reprovação, o Presidente colocou a 

proposição em votação. O vereador Geraldo solicitou vista com base no art. 139 do 

Regimento Interno, o que foi concedido pelo Presidente, no prazo de 7 (sete) dias. Na 

sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 45/2013. Não havendo quem 

quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 

o Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 53/2013. Os vereadores Osmar, 

Naamã e Geraldo Francisco comentaram sobre o conteúdo da proposição. Não havendo quem 

mais quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O 

Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 54/2013. O proponente justificou a 

apresentação do pedido. Não havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em única discussão 

o Requerimento nº. 55/2013.  Os vereadores Naamã e Aparecida Baeta, como proponentes, 

justificaram a apresentação do pedido. O vereador Osmar comentou sobre a solicitação. Não 

havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Desta forma, após indicação das lideranças, a Comissão ficou composta pelos 

vereadores Aparecida Baeta, Lucimar e Naamã. Com base no Art. 83 do Regimento Interno, a 

vereadora Aparecida Baeta convocou os demais membros para reunião no dia 15 de março, às 

oito horas. Ato contínuo, o Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº. 

56/2013. A proponente justificou a apresentação da solicitação. Com base no Art. 139, do 

Regimento Interno, o vereador Geraldo solicitou vista do pedido. Em um aparte, a vereadora 

Aparecida Baeta esclareceu dúvidas suscitadas à proposição.  Desta forma, foi concedido 

vista pelo Presidente no prazo de 7 (sete) dias. O Presidente colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 57/2013. O proponente justificou a apresentação do pedido. O vereador 

Osmar comentou sobre o conteúdo da proposição, se posicionando contrário ao pedido. O 

vereador Naamã comentou sobre o pedido. A vereadora Aparecida Baeta comentou sobre a 

proposição. Em um aparte, o vereador Osmar justificou o motivo de se postar contrário à 

proposição. A vereadora Lucimar comentou sobre o conteúdo da proposição. Com base no 

Art. 139, do Regimento Interno, o vereador Geraldo solicitou vista do pedido, que foi 

concedido pelo Presidente no prazo de 7 (sete) dias. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 58/2013. O vereador Osmar, com base no 

Art. 139, do Regimento Interno,  solicitou vista do pedido, que foi concedido pelo Presidente 

no prazo de 7 (sete) dias. Na sequência, o Presidente colocou em única discussão a Indicação 

nº. 39/2013. O vereador Osmar assumiu a Presidência. O vereador Cor Jesus comentou sobre 

o pedido. O vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Não havendo quem mais quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, O Presidente 

colocou em única discussão a Indicação nº. 40/2013. A vereadora Aparecida Baeta comentou 

a proposição. O vereador Osmar assumiu a Presidência. O vereador Cor Jesus comentou sobre 

o pedido. O vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Não havendo quem mais quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou 
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em única discussão a Indicação nº. 41/2013. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 42/2013. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 44/2013. O vereador Osmar comentou a proposição. Não havendo 

quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A 

seguir, o  Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 45/2013. A proponente 

justificou a apresentação da indicação. Não havendo quem mais quisesse discuti-la, foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 46/2013. O vereador Osmar assumiu a Presidência. O vereador Cor 

Jesus comentou sobre o pedido. O vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. Não havendo 

quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 47/2013. Não havendo 

quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O 

Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 48/2013. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o 

Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 49/2013. Não havendo quem quisesse 

discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente colocou 

em única discussão a Indicação nº. 50/2013. O vereador Naamã justificou a apresentação do 

pedido. O Vereador Geraldo comentou sobre os pedidos, regimentalmente, aprovados, 

parabenizando os proponentes. A vereadora Lucimar comentou a proposição. Não havendo 

quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo os trabalhos, o Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura 

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

Tomada de Contas e Serviços e Obras Municipais ao Projeto de Lei nº. 1926/2013 – “Dispõe 

sobre a concessão de subvenção”. O vereador Osmar assumiu a Presidência. Em 1ª discussão, 

o vereador Cor Jesus comentou o conteúdo do Projeto. O vereador Cor Jesus reassumiu a 

Presidência. Em 1ª votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade. Em 2ª discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou à Secretária para que 

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

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº. 407/2013 – “Concede revisão 

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

termos do Art. 37, X, da Constituição Federal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O  Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos 

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

de Contas ao Projeto de Lei nº. 408/2013 – “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores 

públicos ativos da Câmara Municipal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência, o Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura 

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

Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº. 409/2013 – “Concede revisão geral anual nos 

subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), nos termos do Art. 37, 

X, da Constituição Federal”. Em 1ª e 2ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Ato contínuo, o Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres 

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

ao Projeto de Lei nº. 1930/2013 – “Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos 

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

”. Em 1ª discussão, os vereadores Naamã, Geraldo e Aparecida Baeta comentaram sobre o 
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Projeto. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por unanimidade. Em 2ª e 3ª discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou à Secretária para que 

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

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº. 1929/2013 – “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”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente justificou que não concederia a PALAVRA LIVRE aos oradores 

inscritos, devido o horário já avançado, excedendo o limite disposto no artigo 100 do 

Regimento Interno. A seguir, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, 

afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de avisos 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 trinta 

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 Celestino Baptista, 4 de março de 2013. 
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