
ATA  DA VIGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ,  REALIZADA EM DEZENOVE DE JUNHO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos dezenove dias do mês de junho 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 20ª 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:  Ofício  nº.  343/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,
solicitando a indicação de servidor da Câmara Municipal para compor a comissão de revisão da
planta  genérica  de  valores  do  município.  Ofício  S/N  –  GRL/BH,  do  Deputado  Federal
Reginaldo  Lopes,  informando  sobre  a  Lei  Kandir.  DESPACHO  DAS
CORRESPONDÊNCIAS –  A  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências
recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a
leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da  Emenda
Supressiva 1 ao Projeto de Lei 501/2017 – Dispõe sobre atendimento prioritário no município
de Carandaí.  Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes.  A Secretária  procedeu  a  leitura  do  parecer  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação  pela  aprovação  da  Emenda Aditiva  1  ao  Projeto  de  Lei  2098/2017  –  Institui  o
Conselho  da  Cidade  de  Carandaí  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão,  os
Vereadores Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado
por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Secretária
procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da
Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei  2098/2017 –  Institui  o Conselho da Cidade de
Carandaí e dá outras providências. Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade dos
presentes.  Em  primeira  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em  segunda  discussão  e
votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  A  Secretária  procedeu  a  leitura  dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade  Urbana  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  2098/2017 –  Institui  o  Conselho  da
Cidade de Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  A  Secretária  procedeu  a  leitura  do  parecer  da  Comissão  de
Legislação,  Justiça  e  Redação  pela  aprovação  da  Emenda  Modificativa  1  ao  Projeto  de
Resolução 3/2017 – Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de
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Carandaí. No uso do  caput  do art. 144, do Regimento Interno, o Vereador Geraldo solicitou
adiamento de discussão à Emenda, sendo o pedido aprovado por unanimidade. A seguir, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  156/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  apontando  a
necessidade de limpeza de lote no Bairro Olímpico. A proponente justificou a proposição. Em
única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  seqüência,  colocou  em única  discussão  a
Indicação  157/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  apontando  a  necessidade  de
patrolamento, encascalhamento e limpeza de estradas nas comunidades do Capote e Chácara. O
Vereador  Aécio  teceu  comentários.  Em  única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em
seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 161/2017, do Vereador André, apontando
necessidade de operação tapa-buracos na comunidade da Caieira, Bairro Herculano Pena.  Em
única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação  nº.  163/2017,  do  Vereador  Milton,  apontando  necessidade  de  melhorias  na
sinalização  de  quebra-molas  no  distrito  Pedra  do  Sino.  Em única  votação  foi  aprovada  por
unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação nº. 166/2017, da
Vereadora Imaculada,  apontando necessidade de melhorias  no campo de futebol  do Bairro
Santa  Cecília.  A  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação  foi  aprovada  por
unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  167/2017,  do
Vereador Naamã,  apontando necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas na
comunidade  da  Cachoeirinha  e  região.  Em única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  A
seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 168/2017, do Vereador Naamã, apontando
necessidade  de  patrolamento  e  encascalhamento  de  estradas  nas  comunidades  da  Chácara,
Cachoeirinha, Invernada, Gaspar e região. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Em
seguida,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  169/2017,  do  Vereador  Naamã,
apontando  necessidade  de  patrolamento  e  encascalhamento  de  estradas  nas  comunidades  da
Ressaca, Três Pontes, Retiro do Baú e região. Os Vereadores Naamã e Aparecida Baeta teceram
comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade.  Logo após, colocou em única
discussão a Indicação nº. 170/2017, do Vereador Naamã, apontando necessidade de visita da
Supervisora do Departamento Municipal de Assistência Social em família do Bairro Celine. O
proponente justificou a proposição. Em única votação foi aprovada por unanimidade. A seguir,
colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  171/2017,  do  Vereador  Aécio,  apontando
necessidade  de construção  de meio-fio  em rua  do  Bairro  Garças.  O proponente  justificou a
proposição. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão a Indicação nº. 172/2017, do Vereador Milton, apontando necessidade de colocação
de placas de identificação de ruas no distrito de Pedra do Sino e Bairros Vale Verde e Santa
Cecília. O proponente teceu comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade. A
seguir, colocou em única discussão o  Requerimento  nº.  74/2017, da Vereadora Aparecida
Baeta, solicitando  informações  ao  Executivo  Municipal  sobre  melhorias  na  comunidade  do
Chuí. Os Vereadores Aparecida e Geraldo teceram comentários. Em única votação foi aprovado
por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o  Requerimento nº. 76/2017, do
Vereador  André,  solicitando  informações  ao  Executivo,  informações  sobre  o  processo
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Licitatório  para  instalação  de  “quiosque”,  Bairro  Olímpico.  O  proponente  justificou  a
proposição. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão  o  Requerimento  nº.  77/2017,  do  Vereador  André, solicitando  informações  ao
Executivo Municipal, informações sobre o processo licitatório para instalação de “trailer”, no
distrito Hermilo Alves. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em
única  discussão  o  Requerimento  nº.  79/2017,  da  Vereadora  Imaculada, solicitando
informações  ao  Executivo  Municipal,  informações  sobre  programas  de  emprego,  renda  e
desenvolvimento  previstos  no  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  A  proponente
justificou a proposição. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou
em  única  discussão  o  Requerimento  nº.  80/2017,  da  Vereadora  Imaculada, solicitando
informações ao Executivo Municipal, informações sobre a valorização do funcionalismo público,
previstos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em única votação foi aprovado por
unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  nº.  81/2017,  da
Vereadora Aparecida Baeta, solicitando a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, análise do Projeto de Lei 2103/2017 quanto a serviços prestados do SUS. A proponente
justificou a proposição. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade,
colocou em única discussão o Requerimento nº. 82/2017, do Vereador Naamã, solicitando e
reiterando  ao  Executivo  Municipal  informações  sobre  as  assessorias  e/ou  consultorias
contratadas.  Os Vereadores  Imaculada  e  Naamã teceram comentários.  Em única  votação foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Representação
nº.  44/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta, a  ser  encaminhada  a  empresa  ATR  Mais
Construtora,  responsável  pelas  obras  do  loteamento  “Vila  da  Serra”,  no  Bairro  Crespo.  Os
Vereadores Aparecida Baeta, Geraldo, André e Naamã teceram comentários. Em única votação
foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em única  discussão  a Representação  nº.
45/2017, do Vereador André, solicitando à empresa Invepar Rodovias – Via 040, construção de
um ponto de ônibus na entrada do Bairro Ponte Chave. O proponente teceu comentários. Em
única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a
Representação nº. 46/2017, do Vereador André, solicitando à empresa Invepar Rodovias – Via
040, melhorias  na entrada do Bairro Ponte Chave. O Vereador Jader teceu comentários.  Em
única  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a
Representação nº. 47/2017, do Vereador Milton,  solicitando à empresa Invepar Rodovias –
Via 040, a iluminação das faixas de pedestres, no distrito Pedra do Sino. Em única votação foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Relatório da Comissão
de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana,  sobre a erosão no Rio Carandaí.  Os
Vereadores  André  e  Aécio  teceram  comentários.  Em  única  votação  foi  aprovado  por
unanimidade. Dando continuidade,  colocou em única discussão o Relatório da Comissão de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o barranco no Bairro Vale Verde. Os
Vereadores  Geraldo,  Naamã,  André  e  Aécio  teceram  comentários.  Em  única  votação  foi
aprovado  por  unanimidade.  A  Presidente  convidou  todos  os  Vereadores  para  a  plenária
municipal do Parlamento Jovem, no dia 20/06/2017, às 13h30. O Vereador Osmar justificou sua
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ausência na 20ª Reunião Ordinária, por motivos particulares, sendo a justificativa aprovada por
unanimidade.  O  Vereador  Geraldo,  no  uso  do  art.  113  do  Regimento  Interno,  fez  uma
representação  verbal  solicitando  que  seja  à  COPASA  e  à  empresa  ATR Mais  Construtora,
informações quanto à finalização da obras e recomposição do pavimento na Rua Ranulfo de
Melo, no Bairro JK, sendo o pedido 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  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 duas horas e quarenta 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”, 19 de junho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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