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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 
no Plenário da Câmara Municipal de Baldim-MG, situado à Rua 
Vitalino Augusto,  nº 75,  centro – Baldim-MG, às 18:00 horas, foi 
realizada mais uma   sessão ordinária para tratar de assuntos 
relevantes aos interesses do município, sob a Presidência do 
Vereador Joel Ferreira Martins, havendo “quórum” legal declarou 
aberta a sessão, solicitando ao Vereador Idelfonso de Souza Silvério 
para fazer a leitura de um Texto da Bíblia Sagrada, logo após foi feita 
a Oração do Pai Nosso. Em seguida solicitou ao 1º Secretário Licanor 
Lopes da Silva que procedesse a chamada nominal dos Vereadores, 
constando a presença dos seguintes Edis: Adriano Ferreira de 
Siqueira, Airton Eustáquio Paulo, Arnaldo José da Silva, Clelia de 
Castro Reis, Darci Barreto dos Santos, Divinalva da Piedade Coelho, 
Ildefonso de Souza Silvério, Joel Ferreira Martins e Licanor Lopes da 
Silva. Prosseguindo foi lida a ata da reunião da Comissão de Justiça e 
Redação, juntamente com o parecer, os quais  referem-se à análise 
do Projeto de Lei Municipal nº 001/2017 - Altera a Lei Municipal nº 

1127/2014 e dá Outras Providências. A Comissão apresentou  
parecer favorável ao projeto por está de acordo com as normas, mas 
devido a crise financeira e limitação dos repasses do duodécimo 
constitucional, apresentou Emenda Substitutiva ao texto originalmente 
proposto, suprimindo o cargo de Assessor de Assuntos Especiais  e 
suas respectivas atribuições. O Presidente fez suas colocações 
esclarecendo o porquê do projeto e colocou a emenda em votação. O 
Projeto foi aprovado por 6 (seis) votos a favor e 2 (dois) votos contra 
dos Vereadores: Clelia de Castro Reis que manifestou-se contra, 
devido o país está passando por uma grave crise financeira, com 

inúmeros desempregos e que o reajuste é de 100% (cem por cento)  
desde a criação do projeto que foi em 2014, e na atual conjuntura não 



acha correto e nem justo para com aqueles que ganham salário 
mínimo ou às vezes não tem salário. O Vereador Idelfonso  Lopes da 
Silva  votou  contra  porque  não acha  justo  dar  aumento para    um  

 

 

funcionário, sendo que a Câmara tem três funcionários.  Dando 
continuidade foi lida a  ata referente à análise do  Projeto de Lei nº 
002/ 2017 – Autoriza o Município de Baldim-MG a abrir crédito 
especial e dá  outras providências. A Comissão apresentou parecer 
contrário devido à falta de instrumentos jurídicos e contábeis 
necessários para a criação da referida despesa como: o impacto 
orçamentário - financeiro e declaração do ordenador da despesa, 
sendo o mesmo acatado pelos Vereadores presentes e decido que o 
projeto será encaminhado ao Executivo para devidas adaptações, 
juntamente com o parecer e o ofício nº 004/2017. Prosseguindo foram 
lidos os requerimentos de autoria dos Vereadores: Divinalva da 
Piedade Coelho – solicita reforma do Posto de Saúde do Distrito 
Vargem Grande da Serra. Darci Barreto dos Santos e Licanor Lopes 
da Silva – Solicitam que sejam recolocados os quebra-molas nas ruas 
João Luiz e Vitalino Augusto, Distrito Sede. Darci Barreto dos Santos 
– solicita uniformes para as atendentes e farmacêutico da Farmácia 
de Minas da Sede; solicita que o Executivo intervenha junto a Copasa 
para que seja providenciado o tamponamento dos buracos da Rua 
Nossa Senhora de Lourdes.  Os Vereadores discorreram sobre seus 
requerimentos, os quais foram aprovados por unanimidade. O 
Presidente atendendo  requerimento de Vereadores sobre a folha de 
pagamento,  esclareceu a todos sobre os respectivos valores pagos 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 aos funcionários desta 
Casa. A palavra foi passada aos Vereadores: O Vereador Arnaldo 
José da Silva fez colocações sobre o assunto que ele considera 
necessário haver esclarecimentos que é um contêiner que está na 
praça de São Vicente, utilizando a energia da Escola Municipal Nelson 
Ribeiro e pediu ao Vereador Airton Eustáquio Paulo que buscasse 
explicações junto ao Prefeito, pois não acha justo a conta de energia 
ser paga pela Prefeitura, uma vez que o município não tem condições 
de fazer o mesmo para todos os munícipes. O Vereador Airton 
Eustáquio se comprometeu a trazer uma resposta na próxima reunião. 
Em seguida o Vereador Adriano Ferreira de Siqueira disse que esteve 
com o responsável pelo contêiner Senhor Márcio e o mesmo informou 
que irá pagar a conta de luz do mês de fevereiro da referida escola. O 



Presidente pediu aos dois Vereadores que procurem fazer por escrito 
para evitar conversas distorcidas sobre o assunto. Os Vereadores 
fizeram suas considerações finais e agradeceram a presença de 
todos. A palavra foi passada aos moradores de Botafogo que 
solicitaram ajuda dos Vereadores para a realização da  Festa de 
Nossa Senhora de Fátima. Não havendo mais nada a tratar, a reunião 
finalizou às 20:15 horas e o Presidente encerrou a sessão conforme 
Regimento Interno desta Casa  de  Leis, após a Oração do Pai Nosso 
eu  1º Secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada por mim e demais membros.  

 
 
Baldim, 24 de fevereiro de 2017. 
 


