ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.
Aos sete dias do mês de agosto 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 24ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação ,
a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou á Secretária que procedesse a leitura
do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Correspondências da CEMIG, em resposta à representação 43/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, para providências para poda de árvores na Rua Agoncílio Pereira
Baeta, Bairro Pontilhão. Ofício 240/2017, da COHAB Minas, em resposta à Representação
19/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, que apontou a necessidade de limpeza em lotes
pertencentes à Companhia de Habitação. Ofício 11160/2017, do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, encaminhando o parecer prévio das contas do município, referente ao ano de
2015. Ofício 451/2017, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar
174/2017 – Altera a Lei Complementar 57/2007, que institui o plano de cargos e vencimentos
dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e
contém outras providências. Ofício 453/2017, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao
requerimento 99/2017, do vereador Geraldo Francisco, que solicitava informações com relação
ao Senhor Justino Martins Neto, no intuito de saber se o mesmo é servidor do Município, bem
como as particularidades do cargo eventualmente ocupado. Ofício 382/2017, da Mesa Diretora,
apresentando: Projeto de Resolução 9/2017 - Altera dispositivos da Resolução 11/2010, que
dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração
dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí e Projeto de Lei 504/2017 - Altera
dispositivos da Lei 1.969, de 24 de janeiro de 2011, que fixa os vencimentos dos servidores da
Câmara Municipal e dá outras providências. Ofício 372/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,
apresentando o Projeto de Decreto 4/2017 – Concede título de cidadão benemérito ao Senhor
Moacir Marciano da Silva. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente
colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na
Secretaria. Encaminhou o Parecer prévio do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
relativo às contas do Município de Carandaí, referente ao ano de 2015, à Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou Projeto de Lei Complementar 174/2017, às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Resolução 9/2017, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 504/2017 - às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Decreto 4/2017 à Comissão Especial composta pelos Vereadores
Naamã Neil Resende da Rocha, Milton Euzébio de Oliveira e Éder damasceno Silva.
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 Lei 2111/2017 - Institui o diário oficial eletrônico e
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os sítios oficiais do Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais, estabelece normas para
envio, publicação e divulgação de matérias dos órgãos da administração pública direta e indireta,
da Câmara Municipal e dá outras providências. Em seguida, a Presidente perguntou ao
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se o mesmo concordava com a
dispensa da leitura do texto de redação final dada sua extensão. O Presidente da Comissão de
Legislação Justiça e Redação consentiu com a dispensa da leitura. Em seguida a Presidente fez o
mesmo questionamento ao plenário, que, por unanimidade aprovou a dispensa da leitura da
redação final do Projeto de Lei 2111/2017. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. A Secretária procedeu à leitura da Emenda Supressiva 01/2017 ao Projeto de Lei
501/2017 que dispõe sobre o atendimento prioritário no Município de Carandaí. Em primeira e
segunda discussão a emenda foi aprovada por unanimidade. A seguir, A Secretária procedeu à
leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Direitos Humanos, do
Idoso, de Combate à Fome e á Pobreza pela aprovação do Projeto de Lei 501/2017, Dispõe
sobre o atendimento prioritário no Município de Carandaí. Em primeira discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A
Secretária procedeu à leitura da Emenda Modificativa n.º 1, ao projeto de Resolução 3/2017 que
Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Carandaí. 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 do ‘Projeto de Resolução
3/2017 – Institui o código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Carandaí. Em
primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 181/2017, do
Vereador Milton, apontando a necessidade de troca de manilhas para escoamento de águas
pluviais na Comunidade do Córrego de Herculano Pena. O proponente justificou a proposição.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a
Indicação 197/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de continuação da operação
tapa-buracos 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 184/2017,
do Vereador André, apontando a necessidade de tapagem de buraco em rua do Bairro Ponte
Chave. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão a Indicação 185/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de extensão de
rede elétrica no Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo
após, colocou em única discussão a Indicação 193/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,
apontando a necessidade de iluminação pública no Bairro Cruzeiro. As vereadoras Aparecida
Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 202/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, sugerindo a reativação do Posto de Saúde da Comunidade do Retiro do Baú.
A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, colocou em única discussão Indicação 207/2017, da Vereadora Maria
Imaculada, apontando a necessidade de construção de bueiro em frente ao Hospital Municipal.
A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão o Requerimento 84/2017, da Vereadora Aparecida
Baeta, solicitando ao Carandaí- PREV informações sobre o Conselho. Os Vereadores Aparecida
Baeta, André e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 90/2017, da Vereadora
Maria Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre o recolhimento de embalagens
de agrotóxicos. Os Vereadores Maria Imaculada, Naamã, Aparecida Baeta e André teceram
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única
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discussão o Requerimento 95/2017, do Vereador Jader, solicitando informações sobre a
construção da ponte definitiva no Bairro Praia. O vereadores Jader e André teceram comentários.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a
Representação 48/2017, do Vereador Éder, a ser encaminhada à MRS Logística, para a retirada
de vagões parados na travessia da Comunidade dos Moreiras. O proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, colocou em única
discussão a Representação 51/2017, do Vereador Valério, a ser encaminhada ao Deputado
Estadual Cristiano Silveira, para aquisição de academia ao ar livre para a Comunidade do
Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade,
colocou em única discussão a Moção de Pesar 17/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser
encaminhada à família do Senhor Afonso Vicentino. O Vereador André solicitou à Vereadora a
inclusão do seu nome na Moção de Pesar 17/2017, sendo o pedido deferido pela proponente. A
vereadora justificou a Moção. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, A
seguir, colocou em única discussão a Moção de Pesar 18/2017, da Vereadora Aparecida
Baeta, a ser encaminhada à família da Senhora Joevita Araújo Belo Pereira. 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 uma 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”, 7 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –
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