ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.
Aos vinte e nove 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 17ª 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: Convite da Paróquia Sant´Ana para a Festa de Santo
Antônio, na comunidade do Corte de Pedra, de 01 a 13 de junho de 2017. Convite da Escola
Municipal do Povoado dos Moreiras para festa junina no dia 18 de junho, a partir das 13h.
Convite da Escola Infantil Tia Catharina Puiati para festa junina no dia 04/06/2017, a partir das
13h, no Parque de Exposições. Convite do Laboratório HOMOLAB para inauguração no dia
01/06/2017, Ás 17h. Ofício nº. 286/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta as
proposições: Indicação 120/2017, do Ver. André (limpeza de ruas no Bairro Cohab I); Indicação
121/2017, da Ver. Imaculada (restauração de mastro da Praça Barão de Santa Cecília); Indicação
122/2017, da Ver. Aparecida Baeta (limpeza das ruas da comunidade do Campestre); Indicação
123/2017, da Ver. Aparecida Baeta (melhorias no Parque Vô Costa); Indicação 124/2017, do
Ver. Éder (melhorias no mata-burro na estrada que dá acesso às comunidades de Ponte Escura,
Chuí e Campestre); Requerimento 47/2017, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
(informações sobre o Projeto de Lei 2100/2017); Requerimento 50/2017, do Ver. André
(informações sobre a não visita de agentes comunitárias de saúde na comunidade do Souza).
Ofício nº. 313/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta as proposições:
Indicação 87/2017, da Ver. Aparecida (reconhecimento da Capoeira como patrimônio do
município); Indicação 93/2017, da Ver. Aparecida Baeta (colocação de luminária em postes da
Rua Dr. Rubem Amado); Indicação 104/2017, do Ver. Milton (cessão de imóvel para associação
comunitária); Indicação 105/2017, do Ver. Naamã (mudança do local da Casa da Gestante);
Indicação 106/2017, do Ver. Éder (restauração da estação ferroviária do distrito Hermilo Alves);
Indicação 107/2017, do Ver. Éder (calçamento na comunidade do Campestre); Indicação
108/2017, do Ver. Valério (manutenção de estradas das comunidades Santa Cecília, Periquito e
Tabuleiro); Indicação 109/2017, da Ver. Imaculada (criação do cargo de Técnico em Farmácia);
Requerimento 46/2017, do Vereador Naamã (informações sobre imóveis do Município). Ofício
nº. 314/2017, do Gabinete do Prefeito, respondendo as proposições: Indicação 128/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta (sinalização para acesso de deficientes na entrada da Câmara
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Municipal); Indicação 129/2017, do Vereador Éder (reconstrução de muro na escola da
comunidade de Moreiras); Indicação 130/2017, do Vereador Éder (melhorias na quadra de
esportes do distrito Hermilo Alves); Indicação 131/2017, do Vereador Milton (colocação de
luminárias na Rua Rogério Meireles, no distrito Pedra do Sino); Indicação 132/2017, do
Vereador Milton (extensão de rede elétrica na Rua Alberto Pereira Lima, no distrito Pedra do
Sino); Indicação 133/2017, do Vereador Milton (limpeza de córrego no distrito Pedra do Sino);
Indicação 134/2017, do Vereador Milton (construção de parque na escola infantil do distrito
Pedra do Sino). Oficio DMS/SUP/nº 257/2017, do Departamento Municipal de Saúde,
convidando para as Conferências Temáticas de Vigilância em Saúde e Saúde da Mulher, no dia
1º de junho de 2017, na sede da Câmara Municipal. Ofício nº. 27/2017, da Escola Municipal
Infantil Criança Feliz, solicitando contribuição para realização da festa junina. Ofício nº.
100/2017, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí,
solicitando o encaminhamento de respostas referentes à solicitações da associação. Ofício nº.
282/2017, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, e Desenvolvimento
Sustentável, apresentando as Emendas Modificativa 1, Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de
Lei 2109/2017 - Dispõe sobre a abertura e manutenção da malha viária do Município e contém
outras providências. Ofício nº. 288/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o
Projeto de Resolução 7/2017 – Cria os Títulos de Cidadão Honorário e de Cidadão Benemérito
do Município de Carandaí e estabelece critérios para sua indicação e concessão. Ofício nº.
289/2017, das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, apresentando a Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2108/2017 – Autoriza
o Município de Carandaí a conceder subvenção social ao Clube do Cavalo de Carandaí e
contém outras providências. Ofício nº. 291/2017, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de
Resolução nº. 8/2017 – Cria na estrutura da Câmara Municipal o Centro de Apoio ao Cidadão
– CAC e a Escola do Legislativo e dá outras providências. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou as Emendas Modificativa 1,
Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de Lei 2109/2017, Projeto de Resolução nº. 7/2017, Emenda
Aditiva 3 ao Projeto de Lei 2108/2017 e Projeto de Resolução 8/2017 à Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. A Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação emitisse parecer à Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2108/2017. SEGUNDA
PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E
PROPOSIÇÕES: A Secretaria procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2108/2017 – Autoriza o
município de Carandaí a conceder subvenção social ao Clube do Cavalo de Carandaí e contém
outras providências. Os Vereadores Naamã, André, Maria Imaculada e Geraldo teceram
comentários. Em primeira votação, a emenda foi rejeitada por 7 (sete) votos contrários e 3 (três)
favoráveis. A seguir, a Secretária procedeu a leitura do parecer das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, respectivamente, pela rejeição
e aprovação, do Projeto de Lei 2108/2017 – Autoriza o município de Carandaí a conceder
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subvenção social ao Clube do Cavalo de Carandaí e contém outras providências. Desta forma, a
Presidente conforme prevê o art. 56, do Regimento Interno, colocou em única discussão o
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do projeto de lei. Em única
discussão e votação, o parecer foi rejeitado por 7 (sete) votos contrários e 3 (três) votos
favoráveis. Assim, ante a rejeição do parecer, a Presidente colocou em primeira discussão o
Projeto de Lei 2108/2017. Os Vereadores Naamã e André teceram comentários. Em primeira
votação, o projeto de lei recebeu 7 (sete) votos favoráveis e 3 (três) contrários. Desta forma, o
projeto de lei foi rejeitado por não alcançar o quórum de 2/3 (dois terços) para aprovação. No
uso do art. 136, do Regimento Interno, o Vereador Milton solicitou a retirada de pauta da
Indicação nº. 135/2017, onde apontava a necessidade de encascalhamento de Rua Alberto
Pereira Lima, no distrito Pedra do Sino, sendo o pedido deferido pela Presidente. Na sequência,
colocou em única discussão a Indicação nº. 137/2017, do Vereador Milton, sugerindo retorno
dos projetos de ginástica e dança, no distrito Pedra do Sino. O Vereador Milton teceu
comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão a Indicação nº. 138/2017, do Vereador Milton, apontando necessidade de solda em
trilho de canaleta na Rua José Mendonça, no distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em
única discussão a Indicação 139/2017, do Vereador Milton , apontando necessidade de
canalização de água na Rua José Mendonça, no distrito Pedra do Sino. O proponente teceu
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão a Indicação 140/2017, do Vereador André, apontando necessidade de operação tapaburacos nos Bairros Vale Verde e Herculano Pena. Os Vereadores Imaculada, André, Valério,
Milton e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A
seguir, colocou em única discussão a Indicação 141/2017, do Vereador Milton, apontando
necessidade de limpeza de córrego na Rua Amélia Torquetti, no distrito Pedra do Sino. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação
142/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando necessidade de visita a família carente
nas comunidades do Capote e Três Córregos. Os Vereadores Aparecida Baeta e Milton teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão a Indicação 143/2017, do Vereador André, apontando necessidade de redução da
jornada de trabalho de servidores ocupantes dos cargos de Auxiliares de Serviços Gerais, que
atuam nas escolas. Os Vereadores André, Valério, Aparecida Baeta e Geraldo teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em
única discussão a Indicação 144/2017, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de
limpeza na Rua Coletor Clóvis Teixeira, no Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 145/2017,
da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de recomposição de asfalto na Rua Paulo
Batista Gravina, no Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 146/2017, da Vereadora
Imaculada, apontando a necessidade de reparos no prédio do Hospital Municipal Sant´Ana. A
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proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão a Indicação 147/2017, do Vereador André, apontando a
necessidade de construção de passagem elevada de pedestre na Rua Martiminiano Teixeira, no
Bairro Cruzeiro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em
única discussão o Requerimento nº. 1/2017, da Vereadora Aparecida, solicitando a criação de
comissões especiais, distintas, para revisão do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal.
Os Vereadores Aparecida Baeta e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Desta forma, nomeou uma Comissão Especial, única, composta
pelos Vereadores Geraldo, Maria Imaculada, Aécio, Valério e Milton. Dando continuidade,
colocou em única discussão o Requerimento 65/2017, do Vereador Jader, solicitando ao
Executivo Municipal a previsão de quando iniciará a obra definitiva da ponte localizada no
Bairro Praia. Os Vereadores Jader e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento nº.
66/2017, do Vereador Geraldo, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre
processo licitatório de concessão de espaços públicos. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 67/2017, do Vereador
André, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a real situação do Instituto
Municipal de Previdência Social do Município de Carandaí. Os Vereadores André e Maria
Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão a Representação nº. 34/2017, do Vereador André,
solicitando à empresa MRS Logística melhorias na conservação da passarela localizada no
Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em
única discussão a Representação nº. 35/2017, do Vereador André, solicitando ao Deputado
Estadual Glaycon Franco a liberação de emenda parlamentar para o asfaltamento de ruas do
Bairro Crespo. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Representação nº. 36/2017,
do Vereador André, solicitando ao Deputado Estadual Lafayette de Andrada a liberação de
emenda parlamentar para o asfaltamento de ruas do Bairro Crespo. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo seguir, colocou em única discussão a Representação
nº. 37/2017, do Vereador Milton, solicitando à empresa Petrobrás Transporte S.A. –
TRANSPETRO a manutenção de trecho da empresa no distrito Pedra do Sino. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação
nº. 39/2017, do Vereador André, solicitando à empresa MRS Logística a doação de latões para
o canil municipal. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Representação nº. 40/2017, do
Vereador André, solicitando à empresa Cimento Tupi S.A. que as vagas da empresa seja
disponibilizadas, exclusivamente, aos moradores de Carandaí. Os Vereadores André e Jader
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em
única discussão a Representação nº. 41/2017, do Vereador André, solicitando à empresa
CEMIG providências quanto a queda de energia e prejuízos causados à Senhora Lúcia Glicéria
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da Sena Neto. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou
em única discussão a Moção de Aplausos nº. 10/2017, da Vereadora Maria Imaculada, a ser
encaminhada ao Senhor Luiz Fonseca Filho, pelos relevantes serviços prestados ao município de
Carandaí. A proponente justificou a proposição. Os Vereadores Valério, Naamã e Aparecida
Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Inscrita na palavra
livre, a Vereadora Maria Imaculada discorreu a concessão de cadeira de rodas na Unidade de
Pronto de Atendimento – UPA, na Avenida Pereira Teixeira, na cidade de Barbacena. Falou,
também, sobre as transferências dos detentos de cadeia pública de Carandaí e as visitas nos
presídios nas cidades da região. 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 e cinco
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”, 29 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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