
ATA  DA  VIGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e um 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 26ª 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 da 149/2017, da Vigilância Epidemiológica,
sugerindo  ao  legislativo  a  criação  do  “Setembro  Branco”,  para  trabalhos  de  prevenção  de
doenças e ações educativas que promovam a qualidade de saúde.  Ofício 1/2017, do Conselho
Municipal  do  FUNDEB,  solicitando  a  indicação  de  representantes  do  legislativo  para
composição do Conselho, para o mandato 2017-2019.  Ofício 409/2017, do Vereador Jader,
apresentando o Projeto de Decreto 5/2017 – Concede título de cidadania honorária ao Senhor
Levindo José Fernandes de Paula. Ofício 410/2017, da Técnica em Contabilidade da Câmara
Municipal,  apresentando o Quadro de Detalhamento de Despesas para o orçamento legislativo
2018.  Ofício 417/2017, do Vereador Osmar,  justificando ausência na 26ª Reunião ordinária,
ocorrida em 14 de agosto de 2017. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente
colocou  à  disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na
Secretaria. Designou Comissão Especial composta pelos Vereadores André, Geraldo e Milton,
para  apreciação  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  5/2017.  A Presidente  colocou  em  única
discussão e votação, o Ofício 417/2017 do Vereador Osmar, sendo aprovado por unanimidade.
Conforme dispõe o art. 15, inciso XX, do Regimento Interno, foi colocado para apreciação dos
vereadores,  para que pudesse ser referendado,  o quadro de detalhamento de despesas para o
exercício  2018,  sendo  aprovado  por  unanimidades.  SEGUNDA PARTE  DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Presidente solicitou à
Secretária  que procedesse a  leitura  do parecer  de  redação final  da Comissão de  Legislação,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2112/2017 – Altera a Lei 2091, de 23 de dezembro de 2013,
que autoriza o Executivo a implantar no Município o Programa “Porteira Adentro” e contém
outras providências. Em terceira discussão, a Vereadora Maria Imaculada teceu comentários e
solicitou abstenção de votação. Em única votação, foi aprovado por nove votos favoráveis e uma
abstenção.  A Presidente  solicitou  à  Secretária  que  procedesse  a  leitura  dos  pareceres  das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar 174/2017 – Altera a Lei Complementar 57/2007,
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que  institui  o  plano  de  cargos  e  vencimentos  dos  servidores,  dispõe  sobre  a  organização
administrativa da Prefeitura Municipal  de Carandaí e contém outras providências.  A seguir,
colocou em primeira discussão a  Emenda Modificativa 1 ao 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.  Os Vereadores Naamã e Maria Imaculada teceram comentários.
Em primeira  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em segunda  discussão  e  votação,  foi
aprovada por  unanimidade.  Na sequência,  colocou em primeira  discussão 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. Os Vereadores Naamã, Maria Imaculada,
Valério, Geraldo, Jader e Aparecida teceram comentários. Em segunda discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade.  A seguir,  colocou em única discussão a  Indicação 204/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de construção de quebra-molas no Bairro
Praia. A proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão a Indicação 212/2017, do Vereador André, apontando a
necessidade  de  verificar  problemas  em  rede  de  esgoto  no  Bairro  Acampamento.  A seguir,
colocou em única discussão a Indicação 214/2017, do Vereador Éder, apontando a necessidade
de aquisição de academia ao ar livre na comunidade do Campestre.  Em única discussão, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 215/2017, do
Vereador  Éder,  apontando  a  necessidade  de  aquisição  de  academia  ao  ar  livre  no  distrito
Hermilo  Alves.  Em  única  discussão,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando  continuidade,
colocou em única discussão a Indicação 231/2017, dos Vereadores Aécio e Milton, apontando
a necessidade de implantação de área de lazer na Comunidade de Herculano Pena. O Vereador
Aécio  teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,
colocou em única discussão a Indicação 232/2017, do Vereador Jader, apontando a necessidade
de colocação de placas de carga e descarga na Avenida Francisco do Carmo, Bairro Ponte Chave.
Os  Vereadores  Aécio  e  Jader  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Em seguida,  colocou em única discussão a  Indicação 236/2017,  do Vereador
Milton,  apontando  a  necessidade  de  colocação  de  poste  com  luminária,  na  Rua  Maestro
Cristóvão Gonçalves Pinto, no Bairro Garças. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Logo após, colocou em única discussão a Indicação 237/2017, do Vereador Milton, apontando
a necessidade de recomposição de calçamento na Rua Maestro Cristóvão Gonçalves Pinto, no
Bairro Garças.  Em única votação,  foi  aprovada por unanimidade.  Na sequência,  colocou em
única  discussão o  Requerimento 91/2017,  da Vereadora  Maria  Imaculada,  solicitando  ao
Executivo Municipal informações sobre a implantação do mercado municipal do produtor. Em
única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 101/2017, do Vereador André,  solicitando ao Executivo informações sobre o
canil  municipal.  Os  Vereadores  André  e  Maria  Imaculada  teceram  comentários.  Em  única
votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou em única  discussão  o
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Requerimento  103/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  solicitando  ao  Executivo
providências  quanto  ao  esgoto  na  Rua  Germano  José,  na  Comunidade  do  Campestre.  Os
Vereadores Geraldo, Aparecida e Aécio teceram comentários. Em única votação, foi aprovado
por unanimidade.  Ato contínuo,  colocou em única  discussão o  Requerimento 105/2017,  da
Comissão Especial, nomeada pela Portaria 4/2017, solicitando o histórico do homenageado do
Projeto  de  Decreto  4/2017.  Em única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em seguida,
colocou em única discussão a Representação 54/2017, do Vereador André, a ser encaminhada
à Rede Globo Minas, solicitando que volte a ser a titular da concessão pública de transmissão de
sua programação na cidade de Carandaí/MG. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Logo após, colocou em única discussão a  Representação 55/2017, do Vereador Aécio,  a ser
encaminhada à 120ª Companhia de Polícia Militar de Carandaí, sugerindo a criação de posto
policial no Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência,
colocou  em  única  discussão  a  Representação  56/2017,  da  Vereadora  Imaculada,  a  ser
encaminhada ao Excelentíssimo Deputado Estadual Glaycon Franco para liberação de emenda
parlamentar para a reforma do campo de futebol, localizado no Bairro Santa Cecília.  Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação
57/2017, da Vereadora Imaculada,  a  ser encaminhada ao Excelentíssimo Deputado Estadual
Lafayette Andrada, para liberação de emenda parlamentar para aquisição de academia ao ar livre
no Bairro  COHAB.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,
colocou em única discussão a Representação 60/2017, do Vereador Valério, a ser encaminhada
ao Deputado Estadual Cristiano Tadeu da Silveira para liberação de recursos para a construção
de  sanitários  na  Escola  Municipal  do  Distrito  Hermilo  Alves.  O  proponente  justificou  a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão  a  Representação  61/2017,  do  Vereador  Valério,  a  ser  encaminhada  à  Empresa
Mirante  da  Serra,  solicitando  providências  quanto  ao  escoamento  das  águas  pluviais.  Os
Vereadores  Valério,  Maria  Imaculada  e  Geraldo teceram comentários.  Em única votação,  foi
aprovada por unanimidade.  Em seguida,  colocou em única discussão a  Moção de Aplausos
19/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  a ser encaminhada ao Grupo de Jovens JEMPE, da
Pastoral  da Juventude.  A proponente teceu comentários.  Em única votação,  foi  aprovada por
unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Moção de Pesar 20/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, a ser encaminhada à família do Senhor Francisco Corrêa Pamplona. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Moção de
Pesar 21/2017, do Vereador Valério,  a ser encaminhada à família  da Senhora Maria Olívia
Pereira. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão
a Moção de Pesar 22/2017, da Vereadora Imaculada, a ser encaminhada à família da Senhora
Nadair Velho Campos. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade,
colocou  em  única  discussão  a  Relatório  da  Comissão  Especial,  nomeada  pela  Portaria
36/2017, que verificou a situação do saneamento básico e limpeza no Bairro Herculano Pena. Os
Vereadores Aécio, Valério, Aparecida Baeta, Milton, Jader, Geraldo, Maria Imaculada, Osmar e
Naamã teceram comentários. O Ver. Éder no uso do art. 113 do Regimento Interno, solicitou a
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inclusão  na  Ordem do Dia  de  um requerimento  verbal,  solicitando  ao  Executivo  Municipal
informações quanto às ligações dos poços semi-artesianos na Vila dos Nascimentos e Grota dos
Abílios. Em única discussão e 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 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”, 21 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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