ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.
Aos treze 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 presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 38ª 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 642/2017, do Gabinete do Prefeito, em
resposta aos Requerimentos 154, 57, 106, 122, 91 e 144/2017, a saber: Requerimento 154 do Ver.
Éder solicitando informações quanto à reformulação e adequação do Estatuto dos Servidores;
Requerimento 57 da Ver. Aparecida Baeta solicitando a pintura de identificação de rampa para
deficiente em frente à Câmara Municipal; Requerimento 106 do Ver. André solicitando visita na
residência do Sr. Nereu no Bairro Ponte Chave; Requerimento 122 da Ver. Aparecida Baeta
solicitando informações quanto ao cumprimento da Lei 2071/2013; Requerimento 91 da Ver.
Imaculada solicitando informações quanto implantação do mercado do produtor; e Requerimento
144 do Ver. Éder solicitando informações quanto ao mapeamento de áreas de risco no município.
Ofício 603/2017, do Vereador Éder, informando que já recebeu as informações solicitadas
através de requerimento verbal, sobre os vencimentos recebidos por duas servidoras, que
exercem cargo de direção de escolas municipais. Ofício 633/2017, do Gabinete do Prefeito,
encaminhando o Projeto de Lei 2120/2017 – Altera a redação da Lei Municipal nº. 1978/2011,
de 22 de março de 2011 que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Trânsito –
CMT e contém outras providências. Ata da Comissão Especial para estudo e reformulação da
Lei Orgânica do Município de Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2120/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação.
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 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 terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer de
redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 514/2017 –
Da denominação a logradouro no Bairro Praia. Em terceira discussão e votação, foi aprovado
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por unanimidade. A Secretaria procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei
2099/2017- Institui a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Em
primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, os
Vereadores Naamã e Maria Imaculada teceram comentários. A seguir, colocou em única
discussão o Ofício 604/2017, do Vereador Jader, justificando a ausência na 38ª Reunião
Ordinária. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão a Indicação 276/2017, do Vereador André, apontando necessidade de colocação de
redutores de velocidade e placa de sinalização na Rua João Cirilo, que liga o Bairro Olímpico ao
Bairro Cohab. Os Vereadores André, Éder e Maria Imaculada teceram comentários. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação
277/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de retirada de placas de trânsito na Rua
Major João Rocha, em frente ao Nº. 13 (Açougue do Zezé). Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 289/2017, do Vereador
Milton, apontando necessidade de desentupimento de dois bueiros na Rua Lauro Pereira Lima
no Distrito de Pedra do Sino, que estão completamente entupidos. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação
313/2017, do Vereador Éder, apontando a necessidade de melhorias em ruas do Distrito
Hermilo Alves Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em
única discussão a Indicação 314/2017, do Vereador Éder, apontando a necessidade de
melhorias na rua principal da Comunidade do Campestre. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 317/2017, da Vereadora
Imaculada, apontando necessidade de recomposição de asfalto, na Rua Capitão Severino de
Moura, Bairro Centro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou
em única discussão a Indicação 329/2017, do Vereador Milton, apontado a necessidade de
desentupimento de bueiros e limpeza de córrego na Rua Mizael Canton, no Bairro Córrego da
Brígida. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única
discussão a Indicação 332/2017, do Vereador Milton, apontado a necessidade de colocação de
braço com luminária na Rua José Gabriel da Silva, no Distrito de Pedra do Sino. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Indicação
335/2017, do Vereador Milton, apontando necessidade de cadastramento na Secretaria Especial
de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 159/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo Municipal, informações acerca do ultimo processo
seletivo realizado para a função de Agente Comunitário de Saúde. As Vereadores Aparecida
Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento 161/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao executivo, através do Departamento
Municipal de Saúde, quanto às atividades previstas para o Novembro Azul. A Vereadora Maria
Imaculada teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida,
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colocou em única discussão o Requerimento 169/2017, do Vereador André, solicitando ao
Executivo que convoque o Supervisor do Departamento Municipal de Obras Públicas, para
prestar esclarecimentos e informações quanto à continuidade das obras do Quarteirão prefeito
Aguinaldo Pereira Baeta (Calçadão). O proponente justificou a proposição. Em única votação,
foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Requerimento
180/2017, do Vereador Jader, solicitando ao Executivo informações quanto ao retorno de
atividades que eram desenvolvidas no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
voltadas ao público idoso. Os Vereadores Jader e Naamã teceram comentários. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o
Requerimento 182/2017, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo, informações
sobre o andamento das obras da creche municipal. Os Vereadores Maria Imaculada, Valério e
Naamã teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando
continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 185/2017, do Vereador Valério,
solicitando ao Executivo, informações sobre quais as ações que estão sendo implantadas e/ou
desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social, conforme dispõe a Lei
2089/2013. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão a Representação 79/2017, do Vereador Éder, a ser encaminhada à DER/MG,
solicitando a construção de faixas elevadas para pedestre e a colocação de redutores de
velocidade na rodovia MG275/Carandaí/Capela Nova. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Representação 81/2017, da
Vereadora Maria Imaculada, a ser encaminhada ao Deputado Estadual Glaycon Franco,
solicitando intervenção junto ao Ministério da Previdência Social a fim e evitar o fechamento da
agência do INSS em Carandaí. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Representação 82/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada a Empresa MRS-Logística, solicitando a
colocação de uma cancela na travessia férrea no Centro de Carandaí. As Vereadoras Aparecida
Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. O Vereador Osmar comunicou que a reunião da Comissão Especial com os
moradores da comunidade da Matinada ocorrerá no dia 14/11/2017, às 19h30, na Capela Nossa
Senhora Aparecida, na referida comunidade. O Vereador Valério no uso do art. 113 do
Regimento Interno, solicitou a inclusão do Requerimento nº. 187/2017, na Ordem do Dia. A
Presidente consultou o Plenário para inclusão do Requerimento nº. 187/2017, de Vereador
Valério, solicitando à Diretora-Presidente do Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí
informações sobre a internação do paciente Senhor Anízio Carlos Amorim. O Plenário aprovou à
unanimidade a inclusão do requerimento. Em única discussão, o Vereador Valério teceu
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A Presidente designou a
Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente para apurar a denúncia apresentada através
do Requerimento nº. 187/2017. O Vereador Osmar convocou os demais membros da Comissão
de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente para apurarem a denúncia no dia 14/11/2017, às 8h
(oito) horas. Não havendo Vereador inscrito na palavra livre, a Presidente passou à TERCEIRA
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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 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”, 13 de novembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

Ata da 39ª Reunião Ordinária, em 13 de novembro de 2017.

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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