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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos nove 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. O Presidente convidou a Vereadora Aparecida Baeta para atuar como 

Secretário ad hoc. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. O Vereador 

Wellington 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 1ª Reunião Ordinária, realizada em dois de fevereiro de dois mil e 

quinze. Colocada em única discussão, a Vereadora Aparecida solicitou que fosse feita as seguintes 

correções: onde se lê “dois de fevereiro de dois mil e quatorze” leia-se “dois de fevereiro de dois 

mil e quinze”; que fosse registrado que a Vereadora Aparecida Baeta foi convocada pelo Presidente 

como Secretária ad hoc e não convidada; e que fosse registrada o requerimento verbal do Vereador 

Pedro Marconi, devidamente aprovado pelo Plenário, solicitando a convocação do Senhor Prefeito 

Municipal, do Supervisor do Departamento Municipal de Obras Públicas e da Engenheira Civil da 

Prefeitura, para prestarem esclarecimentos na 2ª Reunião Ordinária sobre os constantes alagamentos 

no Calçadão. O Vereador Cor Jesus solicitou que registrado em ata que é a favor da convocação dos 

servidores do Departamento de Obras e o convite ao Senhor Prefeito, mas não concorda com o 

pedido feito pelo Vereador Pedro Marconi, pois o mesmo é parte interessada no alagamento do 

Calçadão. O Vereador Pedro Marconi pediu que fosse registrado que ele não estava olhando o lado 

próprio e o interesse dos empresários do Calçadão. Salvo estas correções, 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 da Direção do Supermercado BH. Ofício nº. 29/2015, do Gabinete do 

Prefeito, justificando ausência do Senhor Prefeito Municipal na 2ª Reunião Ordinária. Ofício nº. 

8/2015, da Mesa Diretora, apresentando o 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”; Projeto de Lei nº. 450/2015 – “Concede reajuste nos 

vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal”; e 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”. 

Ofício nº. 1/2015, da Classe de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Municipal Santana de 

Carandaí, manifestando insatisfação com o piso salarial da categoria e solicitando equiparação 

salarial com o cargo de Técnico em Enfermagem. Correspondência, do Sr. Ederval Queiroz, 
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manifestando indignação com o Executivo Municipal em relação ao mau estado de conservação da 

Rua Ronan Costa. Indicação nº. 1/2015, do Vereador Murilo. Indicação nº. 2/2015, dos Vereadores 

Aparecida Baeta e Naamã Neil. Indicação nº. 3/2015, do Vereador Naamã Neil. Moção nº. 1/2015, 

do Vereador Geraldo. Moção nº. 2/2015, do Vereador Geraldo. Moção nº. 3/2015, do Vereador 

Geraldo. Moção nº. 4/2015, do Vereador Geraldo. Representação nº. 1/2015, do Vereador Murilo. 

Representação nº. 2/2015, do Vereador Murilo. Requerimento nº. 3/2015, do Vereador Pedro 

Marconi. Requerimento nº. 4/2015, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã. Requerimento nº. 

6/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 7/2015, da Vereadora Aparecida Baeta. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou os Projetos de 

Leis nº. 449/2015, 450/2015 e 451/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o ofício da Classe de Auxiliares de 

Enfermagem e a correspondência do Senhor Ederval Queiroz à Comissão de Participação Popular. 

Em atenção ao Ofício nº. 22/2015 retirou de pauta os Projetos de Leis nº. 2019/2015 e 2020/2015. 

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2028/2015, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O Vereador Cor Jesus no uso do art. 57, parágrafo §2º, 

do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para discussão e votação do Projeto de Lei 

nº. 2028/2015, sendo o pedido aprovado por unanimidade. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A seguir, o Presidente 

passou à eleição do Secretário da Mesa Diretoria. Não havendo registro de candidaturas, como 

também, a não indicação de vereador para o cargo pelo líder da bancada da oposição, o Presidente 

nomeou o Vereador Cor Jesus Moreno para o cargo de Secretário da Mesa Diretora, através da 

Portaria nº. 7/2015. O Vereador Naamã Neil, no uso do art. 113, § 4º, solicitou que fosse registrado 

que o mesmo não é líder da bancada da oposição e que não se recusou a indicar nome do cargo de 

secretario. A seguir, o Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos pareceres das 

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

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude ao Projeto de Lei nº. 2028/2014 – Autoriza 

o Poder Executivo através de “Termo de Colaboração” repassar recursos financeiros às Escolas 

de Samba de Carandaí, para fins de promoção de desfiles nas festividades do Carnaval de Rua – 

2015, e contém outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores Naamã, Pedro Marconi 

e Cor Jesus teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por oito votos favoráveis e 

dois votos contrários. Em segunda discussão, os Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Pedro 

Marconi, Naamã e Osmar teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por oito votos 

favoráveis e dois votos contrários. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 1/2015, do Vereador Murilo, sugerindo 

melhorias em via pública. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em 
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única discussão a Indicação nº. 2/2015, dos Vereadores Aparecida Baeta e Naamã, apontando a 

necessidade de disponibilização de veículo para transporte de estudantes. Os Vereadores Aparecida 

Baeta, Cor Jesus, Naamã e Osmar Severino teceram comentários. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 3/2015, do 

Vereador Naamã, apontando a necessidade de reforma de ponte. O proponente justificou a 

indicação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única 

discussão a Moção nº. 1/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à família enlutada de Pedro 

Augusto Lacerda. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em 

única discussão a Moção nº. 2/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à Policia Civil de 

Carandaí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única 

discussão a Moção nº. 3/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à 120ª CIA da Polícia 

Militar de Carandaí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Moção nº. 4/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à família enlutada da 

Senhora Ana Maria do Carmo Lourenço. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, colocou em única discussão a Representação nº. 1/2015, do Vereador Murilo, a ser 

encaminhada à empresa Oi S.A.. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, 

colocou em única discussão a Representação nº. 2/2015, do Vereador Geraldo, a ser encaminhado à 

empresa INVEPAR Rodovias. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou 

em única discussão a Requerimento nº. 3, do Vereador Pedro Marconi, solicitando informações ao 

Executivo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em 

única discussão a Requerimento nº. 4, do Vereador Pedro Marconi e Naamã, solicitando 

informações ao Executivo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou 

em única discussão a Requerimento nº. 6, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações 

ao Executivo. Os Vereadores Geraldo e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Requerimento nº. 7, da 

Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao Executivo. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Pela ordem, o Vereador Naamã comentou que a bancada da oposição tem o prazo 

regimental de quinze dias para indicação do seu líder. O Presidente solicitou às bancadas da 

oposição e situação que façam, por meio de ofício, a indicação dos líderes conforme dispõe o art. 

31, §1º, do Regimento Interno. Em razão do feriado de Carnaval, a data da 3ª Reunião Ordinária foi 

transferida para o dia dezenove de fevereiro de dois mil e quinze. 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 horas e trinta minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Cor Jesus Moreno, 
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Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes 

da Mesa Diretora. 

 

 

Plenário Vereador Francisco Eustáquio Teixeira, 9 de fevereiro de 2015. 
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