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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

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

treze 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 3/2002.  Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário, constatou-se a presença de todos os edis. O Presidente declarou aberta a sessão e passou 

a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 11ª Reunião Ordinária. Colocada em 

única discussão, o Vereador Naamã solicitou que fosse retificado que a data e horário da audiência 

pública ainda não haviam sido definidos na reunião anterior. Salvo estas correções, a ata foi 

aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Secretário para que 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí para as 

comemorações do Aniversário de Carandaí, e programação anexa. Convite da Câmara de Ouro 

Preto, para o 86º Encontro de presidentes de Câmaras. CT/OI/ GCOU/11244/2015, Informações 

sobre orelhões disponibilidade para implantação, prazo e demais regras para solicitação. Ofício nº. 

177/2015, do Gabinete do Prefeito, solicitando retirada de pauta do PL 2021/2014. Ofício nº. 

170/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando PL 2033- Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências. Ofício nº. 179/2015, do Gabinete 

do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº. 62/2015, da Comissão de legislação, Justiça e 

Redação. Ofício nº. 180/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando PL 2035/2015- 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 nº. 140/2015, dos Vereadores Murilo, Naamã e Pedro Marconi, 

apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar  147/2015 – Altera 

dispositivos da Lei Complementar Nº 057-2007, 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 .Indicação nº. 48/2015, da Vereadora Lucimar. Indicação nº. 

49/2015, da Vereadora Lucimar. Requerimento nº. 49/2015, dos Vereadores Aparecida, Murilo, 

Naamã, Pedro Marconi e Welington. Requerimento nº. 54/2015, do Vereador Murilo. Requerimento 

nº. 64/2015, do Vereador Osmar. Requerimento nº. 65/2015, do Vereador Geraldo. Representação 

nº. 9/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição 

todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente 



 

Ata da 12ª Reunião Ordinária, em 17 de abril de 2015. Página 2 

encaminhou à Comissão de Legislação, Justiça e Redação os Projetos de Leis nº. 2033/2015 e 

2035/2015 e a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 147/2015. 

Encaminhou à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas os Projetos de Leis nº. 

2033/2015 e 2035/2015. O Vereador Cor Jesus, na forma regimental solicitou dispensa de 

interstício, para discussão e votação do Projeto de Lei nº. 2035/2015. Desta forma, o Presidente 

suspendeu a reunião para que as comissões se reunissem para emissão dos pareceres ao referido 

projeto. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse 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 nº. 2035/2015 - 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 primeira discussão, o 

Vereador Naamã manifestou seu voto pela aprovação da matéria nos três turnos de discussão e 

votação. A Vereadora Aparecida teceu comentários, manifestando seu voto pela aprovação da 

matéria. Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade. Em segunda discussão, os Vereadores 

Osmar e Naamã teceram comentários. O Vereador Geraldo Francisco teceu comentários. Em 

segunda votação, foi aprovado por unanimidade. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, o Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, pela aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 29/2015 – “Suprime 

dispositivos do art. 55 da Lei orgânica Municipal”. Em primeiro turno de discussão, os Vereadores 

Cor Jesus e Aparecida Baeta teceram comentários. Em primeiro turno de votação, a proposta 

recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, ficando desta forma reprovado devido à 

ausência de quórum qualificado de dois terços. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 

nº. 48/2015, da Vereadora Lucimar, sugerindo extensão de rede elétrica, iluminação e construção de 

meio-fio. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 49/2015, da Vereadora Lucimar, necessidade de melhorias em via pública. 

O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão o Requerimento nº. 49/2015, dos Vereadores Aparecida 

Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, requerendo que seja enviada ao Ministério 

público cópia do relatório da CSSMA, sobre a situação do aterro Sanitário. Os Vereadores Cor 

Jesus, Pedro Marconi, Aparecida Baeta, Naamã Neil e Geraldo Francisco teceram comentários. Em 

única votação, o requerimento recebeu cinco votos favoráveis e cinco contrários, tendo o Presidente 

desempatado pela reprovação da matéria.  A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 

54/2015, do Vereador Murilo, solicitando acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais 

e Mobilidade Urbana. O Vereador Murilo teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Vereador Osmar Severino, solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº. 
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64/2015. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 65/2015, do Vereador 

Geraldo, solicitando acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Cor Jesus, no uso do art. 113 

do Regimento Interno, fez uso da palavra e convocou os membros da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, para reunião extraordinária no dia 20/04/2015. O Vereador Pedro 

Marconi justificou que por motivos particulares não poderia comparecer à reunião. Desta forma, foi 

convocado o suplente Aécio Flávio. Em seguida, colocou em única discussão a Representação nº. 

9/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Gerente de Concessão da Empresa 

INVEPAR Rodovias. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Osmar, 

solicitou a retirada de pauta do Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. 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 uma horas e trinta 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, 17 de abril de 2015. 
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