ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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-se a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 16ª Reunião Ordinária. Em única
discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou à Secretária que
procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO –
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, informando
a liberação de recursos financeiros, destinados à execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no valor total de 99.401,96(noventa e nove mil, quatrocentos e
um reais e noventa e seis centavos). Ofício MPC-MG/MPMG-PROEDUC nº 290/2017, do
Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de ofício
enviado ao Executivo Municipal, onde foi informado sobre o dever do Poder Executivo em
incluir no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício
2018, recursos para assegurar os objetivos do Plano Nacional e Municipal de Educação. Ofício
nº. 305/2017, do Gabinete do Prefeito, apresentado o Projeto de Lei Complementar
169/2017 - Altera a Lei Complementar nº 55/2007 – Institui o Plano de Cargos e Vencimentos
dos Servidores, dispõe sobre a organização administrativa da Autarquia Hospital Municipal
Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº. 315/2017, do Gabinete do
Prefeito, respondendo o Ofício 281/2017 da Câmara Municipal, confirmando a convocação dos
servidores Antônio Sebastião Ferreira Lima e Carlos Alberto Resende Teixeira, para prestarem
esclarecimentos sobre os Projetos de Leis nº. 2098, 2099 e 2100/2017, na reunião da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação no dia 25 de maio de 2017, às 9h. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar
nº. 169/2017, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, em regime de urgência. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a
leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de
Resolução nº. 5/2017 – Altera dispositivos da Resolução nº. 5, de 16 de agosto de 2011, que
dispõe sobre a publicidade dos atos da Câmara Municipal e dá outras providências. Em terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Milton solicitou a retirada de
pauta da Indicação 136/2017, onde apontava a necessidade de limpeza das Ruas Aroeiras,
Palmeiras e Lírio do Campo, no Bairro Vale Verde, sendo o pedido deferido pela Presidente. A
seguir, convidou o Senhor Carlos Alberto Resende Teixeira, Supervisor do Departamento
Municipal de Obras Públicas, para adentrar ao plenário e prestar esclarecimentos sobre a emissão
de Certidão de Numeração na zona urbana e rural. O conteúdo integral da fala do Senhor Carlos
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encontra-se gravada e arquivada eletronicamente. Os Vereadores fizeram indagações, que foram
respondidas pelo Senhor Carlos. O Vereador Osmar no uso 113, inciso VI do Regimento Interno,
solicitou retirada do plenário para tratar de assunto urgente. Na sequência, a Presidente convidou
os Senhores Levindo José Fernandes de Paula (Encarregado de Sistemas), Ana Maria Bitencourt
de Albuquerque Trindade (Encarregada do Setor Comercial) e Rodrigo Machado Souza
(Assistente Administrativo), representantes da concessionária COPASA, para adentrar ao
Plenário e prestar esclarecimentos sobre a Certidão de Numeração da zona urbana e rural e sobre
o planejamento da concessionária quanto uma possível escassez de água em nosso Município. Os
Vereadores fizeram indagações, que foram respondidas pelos representantes da concessionária.
A seguir, colocou a Representação nº. 38/2017, do Vereador Éder, a ser encaminhada ao
Encarregado de Sistemas da COPASA, solicitando a recomposição do pavimento na Rua
Presidente Kennedy esquina com Rua Paulista, no distrito Hermilo Alves. Em única discussão e
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 ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e vinte
minutos. 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”, 22 de maio de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –
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– Secretária –
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