
ATA  DA  VIGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE  CARANDAÍ,  REALIZADA  EM  QUATORZE  DE  AGOSTO  DE  DOIS  MIL  E

DEZESSETE. 

Aos quatorze 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 a ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente declarou
aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 25ª 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:  Convite  do  Fórum  Permanente  de  Educação  do
Campo Regional Barbacena / MG para 1ª Plenária Geral Ordinária do Fórum Permanente de
Educação  do  Campo.  A  Presidente  encaminhou  à  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária,
Abastecimento, e Desenvolvimento Sustentável para que representasse a Câmara Municipal de
Carandaí  neste  Forum.  Convite  da  Escola  Municipal  Tia  Catarina  Puiatti,  convida  para
cerimônias de homenagem ao dia dos pais. Ofício 452/2017, do Gabinete do Prefeito, apresenta
resposta ao Requerimento 70/2017 do Vereador Naamã, encaminhando cópias de documentação
relativa a despesas com as festividades do aniversário da cidade. Ofício 454/2017, do Gabinete
do Prefeito,  apresenta resposta ao Requerimento 46/2017 do Vereador Naamã, encaminhando
cópias  de  relatório  e  relação  de  imóveis  do  Município.  Ofício  455/2017,  do  Gabinete  do
Prefeito, encaminhando cópias de decretos municipais de nomeação / designação de servidores.
Ofício 456/2017, do Gabinete do Prefeito,  encaminhando resposta ao Requerimento 55/2017
dos Vereadores Valério Domingos de Sousa e Aécio Flávio da Costa onde fazem indagações
referentes  ao  Parque Municipal  “Vô Costa”.  Ofício  107/2017,  do Instituto  de  Previdência
Social  do  Município  de  Carandaí,  em  resposta  ao  requerimento  84/2017  da  Vereadora
Aparecida Baêta, encaminha Calendário de Reuniões Ordinárias do Instituto.  Ofício 399/2017
da Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, convidando para Plenária Regional e Final
do Parlamento Jovem – 2017.  Ofício 400/2017 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Carandaí,  retirando de tramitação o Projeto de Resolução 09/2017, que Altera dispositivos da
Resolução 11/2010 que dispõe sobre a estrutura administrativa e 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 vencimentos dos
servidores  da  Câmara  Municipal  e  dá  outras  providências. DESPACHO  DAS
CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências
recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  A seguir  retirou  de  Pauta  o  Projeto  de
Resolução  09/2017  e  o  Projeto  de  Lei  504/2017.  SEGUNDA PARTE  DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:  A seguir,  a Secretária
procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Agricultura, Pecuária,
Abastecimento, e Desenvolvimento Sustentável pela aprovação do  Projeto de Projeto de Lei
2112 /2017 – Altera a Lei n.º 2091/2013, de 23 de dezembro de 2013 que “Autoriza o Município
de  Carandaí  a  implantar  no  Município  o  Programa  ‘Porteira  Adentro’ e  contém  outras
providências. Em primeira discussão e votação foi aprovada por unanimidade dos presentes e
segunda discussão os vereadores Naamã, André, Valério, Aparecida Baeta, Eder, Milton e Aécio
teceram comentários. A Vereadora Imaculada no uso do art. 24, inciso V, solicitou abstenção de
votação . Em segunda votação foi aprovado por oito votos favoráveis e uma abstenção.  Ato
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continuo a Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação ao  Projeto de Resolução 03/2017 –  Institui  o Código de Ética e Decoro
Parlamentar  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí. 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 dos presentes aprovou a dispensa da
leitura da redação final do Projeto de  Projeto de Resolução 03/2017.  Em terceira discussão e
votação,  foi  aprovado por  unanimidade  dos  presentes.  Na sequência  a  secretaria  procedeu à
leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de
Lei 501/2017 – Dispõe sobre o atendimento prioritário no Município de Carandaí. Em terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.A seguir, colocou em única
discussão a Indicação 195/2017, do Vereador Éder, apontando necessidade de complementação
do calçamento na entrada da Comunidade da Ressaca. Os Vereadores Éder e Valério teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. No uso do Art. 136
o  vereador  André  retirou  de  pauta  a  Indicação  186/2017.  Ato  contínuo,  colocou  em única
discussão a Indicação 187/2017, do Vereador André,  apontando a necessidade de limpeza na
rua de acesso ao bairro Ponte Chave, apontando a necessidade de tapagem de buraco em Rua do
Bairro  Ponte  Chave.   Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Em
seguida, colocou em única discussão a  Indicação 188/2017, do Vereador André,  apontando a
necessidade  de  doação  de  grama para  o campo de futebol  do Bairro  Crespo.  O proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Logo
após,  colocou em única discussão a  Indicação 189/2017,  do Vereador André,  apontando a
necessidade  de  instalação  de  uma  rotatória  próxima  ao  Bairro  Pontilhão.  Os  Vereadores
Imaculada,  André,  Naamã,  Aécio,  Valério,  Jader,  Aparecida  Baeta  e  Geraldo  teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  196/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  apontando  a
necessidade  de  asfaltamento  da  Rua Domingos  Martins  no  Bairro  Sant’Ana.  Os Vereadores
André, Valério, Geraldo, Aparecida e Jader teceram comentários. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes.  Dando continuidade,  colocou em única  discussão  Indicação
198/2017,  do  Vereador Milton,  sugerindo  o  desentupimento  de  bueiros  e  recomposição  de
meio-fio  na  Rua Lauro  Pereira  Lima,  no  Distrito  de  Pedra  do  Sino.  Em única  votação,  foi
aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.   Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação  199/2017,  do Vereador Milton,  apontando  a  necessidade  de  limpeza  de  vala  de
esgoto no Bairro Santa Luzia. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Em seguida,  colocou  em única  discussão  a  Indicação  203/2017,  da  Vereadora  Aparecida
Baêta,  apontando a necessidade de alteração da localização da faixa de pedestres próximo à
travessia  na  Rua  Major  João  Rocha.  Os  Vereadores  Aparecida  Baeta  e  Naamã  teceram
comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  A Vereadora
Imaculada no uso do art, 136, retirou de pauta Indicação 205/2017. A seguir colocou em única
discussão a Indicação 206/2017, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de
adaptação e melhoria na sede da Corporação Musical Santa Cecília. Os Vereadores Imaculada e
Valério teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
Na  seqüência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  210/2017,  da  Vereadora  Maria
Imaculada,  apontando  a  necessidade  de  construção  de  ponte  na  localidade  do  “Val”.    Os
Vereadores  Imaculada,  Aécio,  Naamã e Valério  teceram comentários.  Em única  votação,  foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade,  colocou em única discussão a
Indicação 221/2017, do Vereador Valério,  sugerindo reforma da pintura da Igreja de Nossa
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Senhora da Glória da Comunidade da Ressaca. O proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.  A seguir, colocou em única discussão a
Indicação  211/2017,  do Vereador André,  sugerindo  o  calçamento  poliédrico  e  tapagem de
buracos na Rua Januário Francisco Antônio Filho, no Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão Indicação
227/2017, do Vereador Milton,  apontando a necessidade de recomposição de calçamento na
Rua Anita Alves Caldeira,  próximo ao pátio da fábrica Cimento Tupi.  Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Dando Continuidade, colocou em única discussão a
Indicação  228/2017,  do  Vereador  Milton,  apontando  a  necessidade  de  recomposição  de
calçamento em frente à agência dos Correios no Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão Indicação
229/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de calçamento na Rua José Silvério da
Mata, no Distrito de Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes.  A seguir colocou em única discussão a Indicação
230/2017,  do  Vereador  Naamã,  apontando  a  necessidade  de  colocação  de  luminárias  no
Cemitério Paroquial.  Os vereadores Naamã, Imaculada e Aécio. Em única votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes.  Na sequência,  colocou em única discussão a Representação
58/2017,  do Vereador Milton,  a  ser  encaminhada  à  empresa  Invepar  Rodovias  –  Via  040,
sugerindo a iluminação do ponto de ônibus no Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes.   Ato contínuo, colocou em única discussão a Moção
de Aplausos 16/2017,  da Vereadora  Aparecida  Baeta,  a  ser  encaminhada  a  estudantes  do
Centro  Educacional  Aprendiz,  pela  conquista  do  1º  lugar  da  Feira  de  Ciências  e  Mostra
Científica. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em
única  discussão,  o  Relatório  da  Comissão  Especial  nomeada  pela  portaria  36/2017,
decorrente do requerimento 83/2017 da Vereadora Aparecida Baêta, verifica situação saneamento
básico e  limpeza  do Bairro Herculano Pena.  No uso do art.  139 o vereador  Aécio solicitou
pedido  de  vistas  ao  Relatório.  A Presidente  colocou  o  pedido  de  vista  em  votação,  sendo
aprovado por 8 votos  e uma abstenção do vereador Naamã. A Presidente da Câmara solicitou da
Comissão de Participação Popular parecer às proposições do Parlamento Jovem apresentada em
Reunião  Ordinária  nesta  Câmara  que  depois  de  analisadas  pela  Comissãoserão  enviadas  ao
Executivo. O Vereador Aécio, Presidente da Comissão Especial- Portaria 28/2107, convidou a
todos  os  vereadores  e  à  Presidente  da  Câmara  para  participarem  das  reuniões  para  revisão
adequação da Lei Orgânica e do Regimento Interno. 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  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”, 14 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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