
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
CARANDAÍ,  REALIZADA  EM  PRIMEIRO  DE  FEVEREIRO  DE  DOIS  MIL  E
DEZESSETE.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezenove horas
e  dez  minutos,  a  Câmara  Municipal  de  Carandaí  reuniu-se  ordinariamente,  presidida  pela
Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta e secretariada pela Vereadora Maria Imaculada
Wamser. A Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial,
feita pela Secretária constatou a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a sessão
e passou a palavra à Secretária  para leitura do expediente do dia.  PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Ofício nº. 50/20117, do Gabinete do
Prefeito, informando o nome do Líder do Executivo: Vereador Valério. Ofício GRI nº. 7/2017,
da Invepar Rodovias – VIA 040, em resposta à Representação 44/2016, do Vereador Naamã,
onde solicita a  reconstrução do ponto de ônibus com abrigo, cobertura e banco à margem da
rodovia  BR-040,  no  distrito  Hermilo  Alves.  Ofício  nº.  1/2016,  da  Câmara  de  Dirigentes
Lojistas de Carandaí,  parabenizando e cumprimentando os Vereadores da gestão 2017/2020.
Ofício nº. 1/2017, da Câmara Municipal de Casa Grande, informando a composição da nova
Mesa Diretora e Vereadores do quadriênio 2017/2020. Ofício nº. s/n, da Câmara Municipal de
Ressaquinha,  informando a composição da nova Mesa Diretora e Vereadores do quadriênio
2017/2020. Convite da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, para a Audiência Pública
“Segurança Pública no Município de Conselheiro Lafaiete”, no dia 30/01/2017, às 18h.  Ofício
nº.  6/2017,  da Centro de Referência  da Assistência  Social,  convidando para  o  Seminário
“Direito do Trabalho e a Profissionalização”,  dia 15/02/2017, às 13h, na Câmara Municipal.
Ofício nº.  39/2017,  da Mesa Diretora,  apresentando o  Projeto de Resolução Nº.  2/2017 -
Altera  dispositivos  da  Resolução  Nº.  11,  de  23  de  novembro  de  2010,  que  dispõe  sobre  a
Estrutura  Administrativa  e  o  Plano  de  Cargos,  Carreira,  Vencimentos  e  Remuneração  dos
Servidores  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí;  e  o  Projeto  de  Lei  Nº  482/2017  -  Altera
dispositivos da Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 2011, que fixa os vencimentos dos servidores da
Câmara Municipal e dá outras providências. Ofício nº. 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 50/2017, das
Comissões  Permanentes,  informando a  composição,  dia  e  horário  das  reuniões.  Ofício  nº.
47/2017, do Vereador Osmar, apresentando o Projeto de Lei nº. 486/2017 – Dá denominação à
Unidade Básica de Saúde e dá outras providências.  Ofício nº. 61/2017, da Bancada formada
pelos Partidos PSDB/PPS/PSC, informando Líder e Více-Líder da bancada. Ofício nº. 63/2017,
da  Bancada  formada  pelos  Partidos  PR/PSD/PMDB,  informando  Líder  e  Více-Líder  da
bancada.  DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição
todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam na  Secretaria.  Encaminhou  o
Projeto de Resolução 2/2017 e Projeto de Lei 482/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 486/2016
à Comissão de Legislação,  Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais  e Mobilidade
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Urbana. O Vereador André no uso do art. 57, §2º, do Regimento Interno, solicitou dispensa de
interstício para discussão e votação do Projeto de Resolução 2/2017 e Projeto de Lei 482/2017,
sendo  o  pedido  aprovado  por  unanimidade.  A  Presidente  suspendeu  a  reunião  para  que  as
comissões se reunissem e elaborassem os pareceres. O Vereador Geraldo no uso do art. 113, do
Regimento  Interno,  disse  que  não  concorda  com  a  formação  das  comissões,  visto  que  em
algumas comissões há dois membros titulares de uma mesma bancada. A Presidente disse que a
formação das comissões foi feita democraticamente na Reunião Inaugural, com aprovação de
todos os Vereadores. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Presidente solicitou à Secretária 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 RESOLUÇÃO Nº.  2/2017 -  Altera
dispositivos da Resolução Nº. 11, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa e o Plano de Cargos, Carreira, Vencimentos e Remuneração dos Servidores da
Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira discussão, os Vereadores André, Geraldo, Naamã,
Aécio, Valério e Aparecida Baeta teceram comentários. O Vereador Geraldo solicitou adiamento
de  votação  do Projeto  de  Resolução  2/2017,  sendo o  pedido  reprovado  por  9  (nove)  votos
contrários  e  1  (um)  voto  favorável.  Em primeira  votação,  foi  aprovado  por  9  (nove)  votos
favoráveis e 1 (um) voto contrário. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por 9 (nove)
votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação
final  apresentando pela  Comissão de Legislação,  Justiça e Redação ao Projeto de Resolução
2/2017. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Presidente solicitou à
Secretária  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  482/2017 -  Altera  dispositivos  da  Lei  nº.  1969,  de  24  de  janeiro  de  2011,  que  fixa  os
vencimentos  dos  servidores  da  Câmara  Municipal  e  dá  outras  providências. Em  primeira,
segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em
única  discussão a  Indicação nº.  1/2017,  dos  Vereadores  André,  Éder,  Geraldo,  Osmar e
Valério,  sugerindo  ao  Executivo  Municipal  a  reconstrução  da  ponte  do  Bairro  Praia.  Os
Vereadores Geraldo, Valério, Jader, Valério, Milton, Aécio e Aparecida teceram comentários.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, colocou em única discussão a
Indicação nº. 2/2017, do Vereador André,  sugerindo ao Executivo Municipal melhorias na
rede de esgoto da Rua Vereador Martinelli  Vieira Coimbra,  no Bairro Crespo. O proponente
teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando  continuidade,
colocou em única discussão a Indicação nº. 3/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo
ao  Executivo  Municipal  a  limpeza  periódica  da  Praça  Monsenhor  José  dos  Reis  Alvim.  A
proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato
contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 4/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,
sugerindo ao Executivo Municipal  a  pavimentação e coleta  de água pluvial  na Rua Antônio
Vicente Barbosa, na comunidade do Campestre. A proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº.
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7/2017, do Vereador Osmar, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de divulgação de
campanha  da  febre  amarela.  O Vereador  Geraldo  teceu  comentários.  Em única  votação,  foi
aprovada por unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão a  Indicação nº. 8/2017, do
Vereador Valério, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de extensão de rede elétrica
em ruas da comunidade do Dombe. Os Vereadores Valério e Geraldo teceram comentários. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em única  discussão  a
Indicação nº. 9/2017, do Vereador Valério,  sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade
de colocação de luminárias em postes na comunidade do Bom Jardim. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade.  Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação nº.
10/2017, do Vereador Éder,  sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de extensão de
rede elétrica em ruas do distrito Hermilo Alves. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação
nº. 11/2017, do Vereador Éder, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de extensão
de rede elétrica em rua da comunidade do Chuí. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº.
15/2017, do Vereador Osmar, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de reconstrução
da cobertura  da quadra  do distrito  Pedra  do Sino.  Os Vereadores  Milton,  Valério,  Osmar  e
Imaculada teceram comentários.  Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  A seguir,
colocou em única discussão a Indicação nº. 20/2017, da Vereadora Imaculada, sugerindo ao
Executivo Municipal a necessidade de colocação de lixeiras em ruas da região central da cidade.
Os vereadores Imaculada e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  21/2017,  da
Vereadora Imaculada, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade de limpeza de ruas e
córregos nos bairros Caolim e Córrego da Brígida.  Os Vereadores Aécio e  Geraldo teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em
única  discussão  a  Indicação  nº.  29/2017,  do  Vereador  Milton,  sugerindo  ao  Executivo
Municipal a necessidade de desentupimento de bueiros na Rua Lauro Pereira Lima, no distrito
Pedra  do  Sino.  O  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 30/2017, do Vereador
Milton,  sugerindo  ao  Executivo  Municipal  a  necessidade  de  construção  de  muro  na  escola
infantil do distrito Pedra do Sino. Os Vereadores Milton e Geraldo teceram comentários. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação nº. 33/2017, do Vereador Naamã, sugerindo ao Executivo Municipal a necessidade
de patrolamento, encascalhamento e limpeza de estradas nas comunidades próximas ao distrito
Pedra do Sino. Os Vereadores Naamã e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 34/2017,
do Vereador Naamã,  sugerindo ao Executivo Municipal  a necessidade de retirada de mata-
burro  localizado  na  comunidade  de  Taipas.  Os  Vereadores  Naamã  e  Geraldo  teceram
comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  A seguir,  colocou em única
discussão o Requerimento nº. 3/2017, do Vereador Valério, solicitando a transmissão, ao vivo,
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das reuniões ordinárias da Câmara nas rádios da cidade. O proponente justificou a proposição.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento  nº.  4/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  solicitando  ao  Executivo
Municipal  informações  sobre  o  motivo  de  não  ter  havido  representante  da  Prefeitura  na
Assembleia da AMALPA, dia 12/01/2017. Os Vereadores Aparecida Baeta e Geraldo teceram
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A sequência, colocou em única
discussão  o  Requerimento  nº.  5/2017,  do  Vereador  Osmar,  solicitando  ao  Executivo
Municipal informações das Unidades Básicas de Saúde – UBS em construção no município e do
andamento das obras da creche e campo de futebol do Bairro Crespo. Em única votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  O  Vereador  Aécio  no  uso  do  art.  136,  do  Regimento  Interno,
solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº. 6/2017, do Vereador Aécio, onde solicitava
ao Executivo Municipal  informações quanto à previsão de apresentação de projeto de lei  de
revisão geral anual nos vencimentos dos servidores, sendo o pedido deferido pela Presidente. Na
sequência,  colocou  em única  discussão  a  Representação  nº.  1/2017,  do  Vereador  André,
solicitando  a  CEMIG a  recolocação  de  fio-terra  em posto  próximo  a  residência  do  Senhor
Aloísio Carlos da Silva, na localidade da Vendinha. O proponente justificou a proposição. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a
Representação nº. 2/2017, do Vereador Éder, solicitando à MRS a construção de passagens de
nível  de  pedestre  na  comunidade  do  Campestre.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a  Representação  nº.  3/2017,  do
Vereador Milton, solicitando à CEMIG a poda de árvores na Rua Rogério Meireles, no distrito
Pedra do Sino. Em única votação, foi  aprovada por unanimidade.  Na sequência,  colocou em
única discussão a  Moção de Pesar nº. 1/2017, do Vereador Geraldo,  a ser encaminhada à
família  do  Senhor  Sebastião  Carlos  Lombardi.  O  proponente  teceu  comentários.  Em  única
votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Não  havendo  Vereador  inscrito  na  palavra  livre,  a
Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO,  afirmando  que a  Ordem do Dia
seria afixada no quadro de publicidade e solicitou à Secretária para que procedesse a chamada
final, constatando a presença de todos os edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às vinte e três horas. O conteúdo integral desta reunião encontra-se
gravado  e  arquivado  eletronicamente.  Eu,  Vereadora  Maria  Imaculada  Wamser,  Secretária,
solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa
Diretora.

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 1º de fevereiro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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