
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE SETEMBRO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 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 30ª
Reunião Ordinária.   Em única discussão e votação, a  ata foi  aprovada por unanimidade dos
presentes.  A Presidente solicitou à Secretária  que procedesse a leitura  do expediente do dia.
PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados

do Ministério  da  Educação,  informando a  liberação  de  recursos  financeiros  para  a  execução  de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 134.608,19
(cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e dezenove centavos). Convite da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Carandaí, para a IV Semana do Empreendedorismo de Carandaí, a acontecer
de  25  a  27  de  setembro  de  2017,  na  Praça  Barão  de  Santa  Cecília,  nº  59,  Centro.  Convite  da
AMALPA,  para  a  233ª  (ducentésima  trigésima  terceira)  Assembleia,  a  acontecer  no  dia  22  de
setembro,  às  9  horas.  Ofício  34/2017,  do  Departamento Municipal  de  Assistência  Social,  em
resposta à Indicação 142/2017, da Vereadora Aparecida Baeta.  Ofício 523/2017, do Gabinete do
Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2116/2017 – Autoriza a filiação de Carandaí à Associação
dos  Municípios  da  Microrregião  da  Mantiqueira  –  AMMA.  Ofício  528/2017,  do  Gabinete  do
Prefeito,  informando que já se encontra em funcionamento do DIÁRIO OFICIAL do Município.
Requerimento dos  cidadãos  Antônio Pereira  Martins  e  Paulo Maurício  Martins,  solicitando
informações e providências sobre a falta de abastecimento de água no município. Ofício 126/2017,
da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos,  agradecendo a visita realizada por representantes
da Câmara Municipal de Carandaí. Ofício 103/2017, da Associação Comunitária e dos Pequenos
Produtores  Rurais  do Chuí,  solicitando intervenção para  reabertura  da Escola  da Comunidade.
Ofício 461/2017, dos Vereadores Valério, Éder, Geraldo e Osmar, apresentando o Projeto de Lei
506/2017 – Altera denominação de parte da Rua Paulo Batista Gravina e dá outras providências.
Ofício 475/2017, da Comissão de Participação Popular, apresentando a ata da reunião, onde foram
aprovadas as propostas do Parlamento Jovem Carandaí. Ofício 478/2017, da Vereadora Aparecida
Baeta,  encaminhando  à  Comissão  Especial  –  Portaria  40/2017,  currículo  do  homenageado  no

Projeto  de  Decreto  Legislativo  4/2017.  DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2116/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 506/2017
às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
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Urbana. A Presidente solicitou urgência na tramitação do Projeto de Lei nº. 2116/2017, sendo o
pedido aprovado por unanimidade dos presentes. Encaminhou a denúncia dos senhores Antônio
Pereira  Martins  e  Paulo  Maurício  Martins  à  Comissão  de  Participação  Popular.  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 507/2017 – Revoga a Lei nº. 2240, de 5 de maio de 2017. Em terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura do
parecer  de  redação  final  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  ao  Projeto  de  Lei
Complementar e 172/2017 – Altera o artigo 173 da Lei Complementar 92/2011, de 29 de Dezembro
de 2011, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e estabelece normas gerais de Direito
Tributário aplicáveis no Município de Carandaí e dá outras providências.  Em terceira discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na seqüência, colocou em única discussão a
Indicação 224/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de colocação de lixeiras nas vias
públicas do município. O proponente justificou a proposição. A Vereadora Maria Imaculada teceu
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou
em única discussão a Indicação 225/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de troca de
lâmpadas de postes da Rua José Bento Pacheco. Em única votação, foi aprovada por unanimidade
dos  presentes.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  242/2017,  da  Vereadora
Imaculada,  apontando  a  necessidade  de  limpeza  e  asfaltamento  da  Rua  Mizael  Canton,  Bairro
Córrego da Brígida. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.  Logo após,
colocou  em  única  discussão  a  Indicação  243/2017,  da  Vereadora  Imaculada,  apontando  a
necessidade de calçamento e iluminação na Rua 5, Bairro Novo Horizonte. Em única votação, foi
aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação 266/2017, do Vereador Valério, apontando a necessidade de construção de poço semi-
artesiano na Comunidade do Convento. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Na seqüência, colocou em única discussão a  Indicação
267/2017,  do  Vereador Éder,  apontando a  necessidade de  reforma dos vestiários  do  campo de
futebol  do  Distrito  Hermilo  Alves.  O  proponente  justificou  a  proposição.  A Vereadora  Maria
Imaculada teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.  A
seguir,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  268/2017,  do  Vereador  Éder,  apontando  a
necessidade  de  reforma  dos  vestiários  do  campo  de  futebol  da  Comunidade  da  Ressaca.  Os
Vereadores  Éder,  Maria  Imaculada,  André,  Valério,  Aparecida  Baeta,  Milton  e  Naamã  teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  279/2017,  do  Vereador  Milton,  apontando  a  necessidade  de
deslocamento de poste em rua do Distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Ato  contínuo,  colocou  em  única
discussão a Indicação 280/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de recomposição de
calçamento  em rua  do  Distrito  Pedra  do  Sino.  O proponente  justificou  a  proposição.  Em única
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador Aécio no uso do art. 161, §1º do
Regimento Interno, solicitou a adiamento de discussão da Indicação 291/2017, do Vereador Aécio,
onde aponta a necessidade de reforma e iluminação do Parque Municipal “Vô Costa”, sendo o pedido
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deferido pela Presidente. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 292/2017, do Vereador
Valério, apontando a necessidade de colocação de meio-fio e pavimentação em Rua do Bairro Jaime
Santos. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes.  Na  seqüência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  293/2017,  da  Vereadora
Aparecida  Baeta,  apontando a  necessidade de  patrolamento  e  encascalhamento  de  estradas  que
iniciam no Bairro  Santa  Cecília  até  as  Comunidades  da  Chácara  e  Cachoeirinha.  A proponente
justificou a proposição. Os Vereadores Valério, Geraldo, Naamã, Aécio e Éder teceram comentários.
Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  A seguir,  colocou  em  única
discussão o Requerimento 115/2017, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando a convocação da
Supervisora do Departamento Municipal de Saúde para prestar esclarecimento na reunião da Câmara.
A proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
presentes.  Ato  contínuo,  colocou em única  discussão  o  Requerimento  117/2017,  da  Vereadora
Maria Imaculada,  solicitando informações ao Executivo Municipal sobre a aquisição de veículo
para o Conselho Municipal de Saúde. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 128/2017, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao Executivo
Municipal a certidão atualizada dos registros imobiliários doado à Associação Comunitária e dos
Pequenos Produtores Rurais do Chuí. O Vereador Naamã teceu comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Jader solicitou autorização para ausentar do
Plenário, por motivos de saúde, sendo o pedido concedido pela Presidente. Na seqüência, colocou em
única  discussão  o  Requerimento  129/2017,  do  Vereador  Aécio,  solicitando  ao  Executivo
informações sobre a falta de medicamentos na Autarquia Hospital Municipal Santana de Carandaí.
Os Vereadores Aécio, Maria Imaculada, Naamã, Geraldo e André teceram comentários. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento  130/2017,  dos  Vereadores  Éder  e  Geraldo,  solicitando  informações  sobre
cumprimento de jornada de trabalho e pagamento de horas-extras de servidores municipais. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, colocou em única discussão o
Requerimento 133/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  solicitando ao Executivo informações
sobre nomeação de candidato do cargo de Professor de Música II, aprovado no concurso – Edital
1/2015. As Vereadoras Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Vereadora Aparecida Baeta no uso do art. 136, do
Regimento  Interno,  solicitou  a  retirada  de  pauta  da  Representação  67/2017,  onde  solicitava  à
CEMIG, a troca de um poste quebrado na Rua Maria Ferreira. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A seguir, colocou em única
discussão a Moção de Pesar 27/2017, dos Vereadores Aécio e Aparecida Baeta, a ser encaminhada
à família do Senhor José Fonseca Andrade. Os proponentes teceram comentários. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Vereadora Maria Imaculada no uso do art. 122, do
Regimento Interno, fez uso da palavra para explicação pessoal. O Vereador Geraldo no uso art. 113,
inciso VI, fez uso da palavra e falou a falta de água em nossa cidade e solicitou que seja convocado o
Encarregado de Sistema da COPASA para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal, sendo o
pedido aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº.
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132/2017 da Comissão de Legislação,  Justiça  e  Redação,  solicitando ao  Executivo  Municipal
informações sobre o terreno a ser doado à Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais
do Chuí. O Vereador Naamã teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade
dos presentes.  Inscrita na  Palavra Livre a Vereadora Maria Imaculada discorreu sobre a falta de
medicamentos  e  atendimentos  na  “Farmácia  de  Todos”.  O  conteúdo  do  discurso  da  Vereadora

Imaculada encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. 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 as ausências  dos
Vereadores Osmar e Jader e a presença dos demais 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”, 18 de setembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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