
ATA  DA  TRIGÉSIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL

E DEZESSETE.

Aos seis dias do mês de novembro 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 dos Vereadores Osmar Severino e Jader José e a
presença dos demais edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária
para leitura da ata da 37ª 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: Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí para a Conferência de Educação de
Minas Gerais, dia 09/11/2017, às 8h, no Colégio Municipal. Ofício 22406/2017, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o Parecer Prévio pela aprovação das contas
do município de Carandaí, referente ao Exercício Financeiro de 2016.  Ofício 1242/2017, 120º
Cia PM,  em resposta  ao Ofício  466/2017,  referente  à  Representação 64/2017,  da Vereadora
Imaculada, onde solicita informações sobre a Rede de Proteção dos Comerciantes e Residências.
Ofício  782/2017,  do  Ministério  da  Saúde,  informando  sobre  o  convênio  celebrado  com o
Município de Carandaí, para sistema de esgotamento sanitário rural no valor de R$250.000,00.
DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente  colocou  à  disposição  todas  as
correspondências recebidas,  informando que estariam na Secretaria.  SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária
procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do
Projeto de Lei nº. 513/2017 -  Altera dispositivos da Lei Nº. 2189, de 2 de dezembro de 2015,
que dispõe sobre a criação da “Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural” Do Município de
Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes. A seguir, a Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão
de  Legislação,  Justiça  e  Redação  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº.  514/2017 –  Da
denominação a logradouro no Bairro Praia. Em primeira e segunda discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Logo após, a Secretária procedeu a leitura do parecer
da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº. 7/2017 – Concede
o  Título  de  Cidadão  Honorário  ao  Capitão  PM  Luiz  Fernando  Araújo  Caloy. Em  única
discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Dando  continuidade,  a
Secretária realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 2115/2017 – Altera a Lei 1.905, de 31 de dezembro de 2008 e dá
outras  providências. Em  terceira  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
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presentes. Em seguida, a Secretária realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 2119/2017 - Altera a Lei 2.218, de 14 de
julho  de  2016,  que  autoriza  o  Município  de  Carandaí  a  doar  parte  de  área  de  terreno  a
Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí e dá outras providências.
Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou
em única discussão o  Ofício 588/2017, do Vereador Geraldo,  justificando a ausência na 37ª
Reunião  Ordinária.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Na
sequência, colocou em única discussão a Indicação 264/2017, do Vereador André, apontando a
necessidade  de  recolhimento  de  lixo  e  notificação  de  proprietário  de  lote  na  Rua  Antônio
Horácio, em pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em
seguida, colocou em única discussão a Indicação 278/2017, do Vereador André,  apontando a
necessidade de Médico Pediatra no plantão noturno no Pronto Atendimento. Em única votação,
foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação 290/2017, do Vereador Milton, apontando necessidade de recomposição de meio-fio
na Rua Lauro pereira Lima, no Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade  dos  presentes.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a Indicação
315/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando necessidade de melhorias na Estrada que
liga  a  Rua Laurindo Lombardi  ao  Posto Ipiranga (Posto Amaral).  A proponente  justificou a
proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Ato  contínuo,
colocou  em única  discussão  a Indicação  318/2017,  da Vereadora  Imaculada,  apontando a
necessidade de tapagem de buraco na Rua Major Abílio, Bairro São Francisco. A proponente
justificou a proposição.  Em única votação,  foi  aprovada por unanimidade dos presentes.  Em
seguida,  colocou  em  única  discussão  a Indicação  319/2017,  da  Vereadora  Imaculada,
apontando necessidade de recomposição de calçamento na Rua Aurelino Costa. A proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir,
colocou  em  única  discussão  a Indicação  320/2017,  da  Vereadora  Imaculada,  apontando
necessidade de pavimentação na Rua João Cirilo, entre a Farmácia e o “Bar do Ronaldinho”. A
proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 325/2017, do Vereador
Valério,  apontando  necessidade  de  melhorias  na  Rua Francisco  Amaral  Pacheco,  no  Bairro
Crespo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após, colocou em
única  discussão  a Indicação  330/2017,  do  Vereador  Milton,  apontado  a  necessidade
desentupimento de bueiro na Rua Mizael Canton, Bairro Córrego da Brígida. Em única votação,
foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação 331/2017, do Vereador Milton,  apontando necessidade de deslocamento de placa
indicativa  de  “Ponto de Ônibus”,  na Rua Cândido Saraiva  Nogueira.  Em única  votação,  foi
aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento
139/2017, da Vereadora Imaculada,  solicitando ao Executivo Municipal, informações acerca
do cronograma da execução e previsão de conclusão das obras relacionadas às Unidades Básicas
de  Saúde-  UBS.  A proponente  justificou  a  proposição.  Em única  votação,  foi  aprovado por
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unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 147/2017, do
Vereador Éder,  solicitando a Presidente que verifique a possibilidade de contratação de um
tradutor de libras para traduzir as reuniões da Câmara. O proponente justificou a proposição. Os
Vereadores André e Maria Imaculada teceram comentários. A Presidente parabenizou o Vereador
Éder pela sugestão e informou que não existe  o cargo criado de tradutor  de libras e que há
necessidade de demonstração da demanda. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 160/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo as seguintes informações: Relação nominal de todos
os servidores do Departamento Municipal de Educação que recebem vencimentos com recursos
do FUNDEB, com o respectivo valor. A proponente justificou a proposição. Em única votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Aécio no uso do art. 144 do Regimento
Interno, solicitou adiamento de discussão do Requerimento 180/2017, do Vereador Jader, onde
solicita ao Executivo informações  quanto ao retorno de atividades que eram desenvolvidas no
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS voltadas ao público idoso, sendo o pedido
aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 181/2017, do Vereador Aécio, solicitando ao Executivo o cumprimento da Lei
Municipal 2071/2013, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias pública do
Município de Carandaí. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes.  Ato contínuo,  colocou em única discussão a Representação
68/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  a  ser  encaminhada  à  CEMIG,  solicitando  a
divulgação, por meio de rádio e outros meios de comunicação os casos de interrupção de energia.
A proponente  justificou  a  proposição.  A Vereadora  Maria  Imaculada  teceu  comentários.  Em
única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência,  colocou em única
discussão  a Representação  76/2017,  do  Vereador André,  a  ser  encaminhada  ao  Deputado
Federal Bonifácio José de Andrada, solicitando a intervenção do mesmo junto ao Ministério da
Previdência Social, a fim de evitar o fechamento da unidade do INSS no Município de Carandaí.
O  proponente  justificou  a  proposição.  Os  Vereadores  Valério  e  Maria  Imaculada  teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou
em única discussão a Representação 80/2017, do Vereador Éder, a ser encaminhada a Empresa
Invepar  Rodovias  – Via  040, sugerindo a mudança no local  de afixação da placa indicativa
“Hermilo  Alves”,  próxima  ao  KM  676,  situada  no  trevo  do  Distrito  de  Hermilo  Alves.  O
proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
presentes. O Vereador Éder, em caráter de urgência, fez um requerimento verbal solicitando ao
Executivo Municipal, informações quanto aos vencimentos recebidos pelas diretoras as Escolas
Municipais Vereador João Henriques Pinto e Deputado Abelard Pereira, visto que o vereador
recebeu denúncia de que as servidoras ocupantes destes cargos estariam recebendo valores a
maior,  ou seja,  valores  superiores  ao vencimento  do cargo de diretor.  Em única discussão e
votação, o requerimento verbal do Vereador Éder foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Em seguida, colocou em única discussão a Moção de Pesar nº. 32/2017, do Vereador Éder, a
ser  encaminhada  à  família  do  Senhor  José  Itacílio  de  Campos.  O  proponente  justificou  a
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proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador Valério,
em nome da Bancada da Situação, fez uma Moção de Pesar verbal a ser encaminhada à família
da Senhora Irene de Melo Pinheiro, mãe da Deputada Estadual Ione Pinheiro e do Deputado
Federal Toninho Pinheiro, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador Aécio
informou os Vereadores que as reuniões da Comissão Especial de reformulação da Lei Orgânica
Municipal  acontecerão  às quintas-feiras,  às 7h30 (sete  horas e trinta  minutos).  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 dos Vereadores Osmar Severino e
Jader José e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada  a  reunião às  vinte  e  uma horas e  dez 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”, 6 de novembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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