
ATA  DA  DÉCIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ,  REALIZADA EM DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E

DEZESSETE.

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

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  da ata  da 10ª  Reunião  Ordinária.   Em única  discussão e

votação, o Vereador Jader solicitou fosse feita correção na ata para fim de que conste que quando

da votação do Projeto de Lei nº 492/2017, o mesmo fez uso do art. 48 do Regimento Interno

desta  Casa.  Feitas  as  devidas  correções a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  Secretária

Vereadora Maria Imaculada solicitou a nomeação de secretário ad hoc para a presente reunião,

por estar impossibilitada de exercer a função nesta data. A Presidente deferiu o pedido nomeando

secretário  ad  hoc o  vereador  Eder  Damasceno.   A  Presidente  solicitou  ao  Secretário  que

procedesse  do  expediente  do  dia.  PRIMEIRA  PARTE  DA  REUNIÃO  –

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 164/2017, da Mesa Diretora, apresentando o

Projeto de Resolução 3/2017 – Institui o Código de ética e do decoro parlamentar da Câmara

Municipal de Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à

disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.

Encaminhou o Projeto de Resolução à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA

PARTE  DA  REUNIÃO:  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  E

PROPOSIÇÕES:  Colocou  em única  discussão,  o  Ofício  180/2017,  do  Vereador  Naamã,

justificando  ausência  na  10ª  Reunião Ordinária.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por

unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  o  Ofício  165/2017,  de  todos  os

parlamentares, solicitando informações ao Diretor da Secretaria de Administração Prisional de

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

discussão  a  Indicação 82/2017,  do Vereador  Milton,  apontando a necessidade  de  poda de

árvores em Rua do Distrito  Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição.  Em única

votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a

Indicação 89/2017, do Vereador Valério,  sugerindo a inclusão de férias-prêmio a servidores

não contemplados. O proponente justificou a proposição. A vereadora Maria Imaculada teceu

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

discussão  a  Indicação  90/2017,  do  Vereador  Valério,  sugerindo  a  prorrogação  da  licença

maternidade. O proponente justificou a proposição. Os vereadores Maria Imaculada, Aparecida
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Baeta  e  André  teceram comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Em

seguida, colocou em única discussão a  Indicação 91/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,

sugerindo alteração no prazo de concessão do período de férias-prêmio. A Vereadora Aparecida

Baeta  teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,

colocou em única discussão a  Indicação 92/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  sugerindo

equiparação em vencimentos do Professor I e Professor de Música. Os Vereadores Aparecida

Baeta e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A

seguir,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  98/2017,  de  todos  os  parlamentares,

apontando a necessidade de rua paralela à sede da Câmara Municipal. Em única votação, foi

aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 99/2017, da

Vereadora Maria Imaculada, sugerindo gratificação aos servidores que ocupam os cargos de

Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Coveiro.  A proponente teceu comentários.  Em única

votação, foi aprovada por unanimidade.  Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação

100/2017, da Vereadora Maria Imaculada, sugerindo a construção de cobertura na entrada do

Pronto  Atendimento.  A  proponente  teceu  comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  101/2017,  do

Vereador Naamã, apontando a necessidade de manutenção e limpeza de estrada que dá acesso à

Comunidade Palmeira.  O proponente teceu comentários.  Em única votação, foi aprovada por

unanimidade.  Em seguida,  colocou em única discussão a  Indicação 102/2017, do Vereador

Naamã, apontando a necessidade de manutenção e limpeza da estrada que sai da rodovia MG –

275 à divisa do Município de Casa Grande. O proponente teceu comentários. Em única votação,

foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a  Indicação 103/2017,

do Vereador Naamã, apontando a necessidade de manutenção e limpeza da estrada que se inicia

na Comunidade Palmeira (no acesso à Ponte conhecida como Siana) ao Distrito Pedra do Sino. O

proponente  teceu  comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,

colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  44/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,

solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  relatório  da  Comissão  de  Serviços,  Obras

Municipais e Mobilidade Urbana em problemas de rede de esgoto na Comunidade do Campestre.

Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a

Representação 24/2017, do Vereador Naamã,  a ser encaminhada ao Delegado Regional de

Policia  Civil  de  Barbacena,  sobre  autorização  de  mudanças  de  dados  cadastrais.  Em única

votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a

Moção de Aplausos 4/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  ao Senhor Alcindo Vieira de

Resende pelo seu aniversário. A proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada

por  unanimidade.  Em seguida,  colocou  em única  discussão  a  Moção de Pesar  5/2017,  dos

Vereadores  Aparecida Baeta e Valério,  a ser encaminhada à  família  da Senhora Maria de

Nazaré Pedroso. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em
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única discussão o  Relatório da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à

Fome e à Pobreza, sobre o Requerimento 34/2017, da Vereadora Maria Imaculada, sobre visita

no Centro de Detenção de Carandaí/MG. Os Vereadores André,  Imaculada  e  Aécio teceram

comentários. Em única votação, foi aprovado 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  ao  Secretário  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 uma horas e trinta e cinco minutos. O

conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador

Éder  Damasceno  Silva,  Secretário  ad  hoc,  solicitei  a  lavratura  da  presente  ata  que,  após

aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 10 de abril de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

ÉDER DAMASCENO SILVA

– Secretário ad hoc –

Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 10 de abril de 2017. Página 3


