
ATA  DA  VIGÉSIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE  CARANDAÍ,  REALIZADA EM  VINTE  E  OITO  DE  AGOSTO  DE

DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e oito 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 seguir, foi realizada a cerimônia para entrega da Moção de Aplausos ao Capitão Luiz
Fernando Araújo Caloy – Regente da  Banda de Música do 9º Batalhão de Polícia Militar  de
Minas  Gerais.  O  Mestre  de  Cerimônias,  servidor  José  Pires  Neto,  convidou  as  seguintes
autoridades para ocuparem seus lugares à mesa: Presidente da Câmara Municipal – Ver. Maria da
Conceição Aparecida Baeta; Vice-Presidente da Câmara Municipal – Ver. Aécio Flávio da Costa;
Secretária  da  Câmara  Municipal  –  Ver.  Maria  Imaculada  Wamser;  o  representante  do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Professor Marcelo Wagner de Oliveira, Supervisor do
Departamento Municipal  de Educação;  o  Capitão Luiz Fernando Araújo Caloy – Regente da
Banda de Música do 9º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; e o 2º Sargento PM Josimar
Moreira Teófilo. A seguir, o Mestre de Cerimônias convidou a todos para se posicionarem para
ouvir  o  Hino  Nacional.  Na  seqüência,  foi  realizada  a  leitura  do  trabalho  realizado  pelo
homenageado e a Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta fez a entrega da Moção de
Aplausos ao homenageado. Fizeram uso da palavra: a Presidente Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Baeta; o  Capitão PM Luiz Fernando Araújo Caloy; o Professor Marcelo Wagner de
Oliveiras; e os Vereadores Maria Imaculada Wamser, Naamã Neil Resende da Rocha, Valério
Domingos da Souza. Logo após, o Mestre de Cerimônias agradeceu a presença e convidou a
todos para a continuidade dos trabalhos da 28ª Reunião Ordinária. 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 27ª 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 481/2017, do Gabinete do Prefeito,  em resposta ao Ofício 374/2017,
desta  Casa  Legislativa.  Ofício  485/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em resposta  ao  Ofício
404/2017,  desta  Casa  Legislativa.  Ofício  486/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  solicitando
substituição  da Mensagem do Projeto  de Lei  Complementar  172/2017.  Ofício  s/n,  da ONG
Amor  Animal,  agradecendo  aos  Vereadores  a  colaboração  com  a  ONG  em  especial  aos
Vereadores  Aécio,  André,  Geraldo  e  Milton.  Ofício  02/2017,  do  Conselho  Municipal  do
FUNDEB,  solicitando  a  indicação  de  representantes  do  legislativo  para  composição  do
Conselho, para o mandato 2017-2019. Correspondência da Rádio Alternativa,  solicitando a
Presidente desta Casa uma entrevista a esta emissora de radiodifusão com o intuito de prestar
esclarecimentos à população.  Ofício 443/2017, da Mesa Diretora,  apresentando o Projeto de
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Resolução 10/2017 – Altera dispositivos da Resolução 5/2017, que cria 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 o Projeto de Resolução 10/2017
à  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu 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 173/22017  –  Dispõe
sobre a alteração tabela VII do anexo II da Lei Complementar nº. 92/2011, de 29 de dezembro
de 2011 e dá outras  providências. A Presidente  colocou em primeira  e  segunda discussão a
Emenda  Modificativa  1  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  173/2017  –  Dispõe  sobre  a
alteração tabela VII do anexo II da Lei Complementar nº. 92/2011, de 29 de dezembro de 2011 e
dá  outras  providências. Em  primeira  e  segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. A seguir, colocou em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 173/2017.
O Vereador Aécio no uso do art. 144, do Regimento Interno, solicitou adiamento de discussão ao
Projeto  de  Lei  Complementar  173/2017,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida,  a
Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação 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. O Vereador
Osmar solicitou ao Plenário, autorização para ausentar do Plenário por motivos de saúde, sendo
o pedido concedido. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 208/2017, da Vereadora
Imaculada,  apontando necessidade de iluminação pública na rua principal  da localidade das
porteiras. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, colocou em única
discussão a Indicação 213/2017, do Vereador André, apontando a necessidade urgente em rua
abaixo da BR-040,  Bairro  Olaria.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando
continuidade,  colocou em única  discussão  a  Indicação  233/2017,  da Vereadora  Aparecida
Baeta,  apontando necessidade de luminárias em rua no Bairro Crespo. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 234/2017, da
Vereadora Maria Imaculada, apontando necessidade de tapagem de buraco na Rua Ranulfo de
Melo, no Bairro JK. Os Vereadores Imaculada e Aécio teceram comentários. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 235/2017,
da Vereadora Aparecida Baeta, apontando necessidade de pavimentação da Rua Maestro Luiz
Gonzaga Chaves, no Bairro Garças/Vila Real. Os Vereadores Aparecida Baeta, André, Imaculada
e  Naamã teceram comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A seguir,
colocou em única discussão a Indicação 238/2017, do Vereador Milton, apontando necessidade
de melhorias de Praça no Bairro Garças. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo
após,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  249/2017,  do  Vereador  Éder,  apontando
necessidade de limpeza do córrego que passa pelo Distrito de Hermilo Alves. O proponente teceu
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única
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discussão  a  Representação  53/2017,  do  Vereador  André,  a  ser  encaminhada  à  CEMIG,
solicitando  reparos  e  trocas  de  lâmpadas  de  postes  da  Rua  José  Bento  Pacheco.  Em única
votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a
Representação  59/2017,  do  Vereador  Milton,  a  ser  encaminhada  à  Empresa  Cassintur
solicitando que o ônibus passe pela Rua Rogério Meirelles mais dois horários na parte da tarde.
Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única
discussão a Representação 62/2017, do Vereador André, a ser encaminhada à Policia Militar,
solicitando aumento de patrulhamento na Rua Major Abílio. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  A seguir,  colocou em única discussão a  Representação 63/2017, do Vereador
Éder, a ser encaminhada a empresa OI, solicitando troca de lâmpada de sinalização na torre da
localidade do Campestre. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em
única  discussão  o  Requerimento  96/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  solicitando  ao
Executivo  Municipal  a  instalação  de  um poste  para instalação de luminária  na Rua Manoel
Batista Mendes, Bairro Rosário. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após,
colocou em única discussão o  Requerimento 97/2017, da Vereadora Aparecida Baêta,  onde
requer  a  colocação  ou  reinstalação  de  mesas  e  bancos  destinados  ao  lazer,  no  espaço  da
rodoviária de Carandaí. As Vereadoras Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceram comentários.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o
Requerimento 98/2017, da Vereadora Aparecida Baêta,  solicitando ao Executivo Municipal
cópia do Decreto Municipal que concede à área onde se localiza o Parque Municipal “Vô Costa”.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o
Requerimento 102/2017, do Vereador Milton Euzébio,  solicitando ao Executivo Municipal
informações sobre o andamento do processo relativo à quadra desportiva do Distrito de Pedra do
Sino,  bem  como  se  existe  previsão  de  reforma.  Os  Vereadores  Milton  e  Naamã  teceram
comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única
discussão o Requerimento 109/2017, do Vereador André, solicitando ao Executivo Municipal,
esclarecimentos  sobre  o  motivo  que  leva  o  Senhor  Joãozinho dirigir  e  lavar  os  carros  da
prefeitura  e  do  almoxarifado.  O  Vereador  André  teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 113/2017,
do  Vereador  Éder,  solicitando  ao  Executivo  Municipal,  quanto  ao  critério  utilizado  para
trabalho  das  máquinas  e  quem determina  os  serviços.  Em única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Moção de Pesar 23/2017, de todos
os edis, a ser encaminhada aos familiares de Ana Paula Lopes da Costa Torquete. Os Vereadores
Aparecida Baeta e Aécio teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Logo após, colocou em única discussão a Moção de Pesar 24/2017, dos Vereadores Aparecida
Baeta e Éder, a ser encaminhada aos familiares de Zélia Maria de Araújo. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única votação a Moção de Pesar 25/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada aos familiares de Maria de Lourdes Hudson. A
Vereadora Maria Imaculada teceu comentários e solicitou à proponente a inclusão de seu nome
na autoria da proposição, sendo o pedido concedido pela Vereadora Aparecida Baeta. Em única
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votação,  foi  aprovada  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 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. 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”, 28 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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