
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ,  REALIZADA EM VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos vinte 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 39ª 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:  Convite  para  debate  público  sobre  o  Descontrole
Populacional  Animal  e  proliferação  de  Zoonoses.  Convite  da  Masterlegis,  para  o  curso  de
capacitação de vereadores, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017. Convite do Instituto Rui
Barbosa para o curso “Encontro de Vereadores com o TCE e a função de órgão auxiliara nas
câmaras”, de 21 a 24 de novembro de 2017.  Ofício 653/2017, do Gabinete do Prefeito,  em
resposta aos Requerimentos 129/2017, do Ver. Aécio (informações sobre a falta de medicamentos
no Hospital Sant´Ana de Carandaí); 136/2017, da Ver. Imaculada (informações de quando será
convocado novo Fiscal Sanitário, aprovado em concurso público); e 162/2017, do Ver. André
(falta de medicamentos para as pessoas que ficaram em observação no Pronto Socorro, no dia
17/10/2017). Ofício 654/2017, do Gabinete do Prefeito, respondendo Requerimento 155/2017,
da Ver. Aparecida Baeta, informando sobre a Taxa de Iluminação Pública. Ofício 655/2017, do
Gabinete do Prefeito,  em resposta aos Requerimentos 95/2017, do Ver. Jader (informações de
quando se iniciará a obra definitiva da ponte localizada na Rua João Henriques Pinto, no Bairro
Praia); 114/2017, da Ver. Imaculada (informações de quais as ações estão sendo implantadas e/ou
desenvolvidas nos departamentos); 124/2017 do Ver. Jader (informações quanto à prestação de
serviços de táxi no Terminal Rodoviário); e encaminhando a ata da reunião de professor II –
Educação Física.  Ofício 656/2017, do Gabinete do Prefeito,  encaminhando o  Projeto de Lei
2121/2017 - Dispõe sobre abono pecuniário a ser concedido aos profissionais do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e contém outras providências; e Projeto de
Lei  2122/2017  - Abre  Crédito  Suplementar.  Ofício  657/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,
respondendo o Requerimento 135/2017, dos Vereadores Jader e Naamã,  informações  sobre a
cessão de caçambas da Prefeitura Municipal aos Supermercados Sales e BH. Ofício 658/2017,
do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2123/2017 - Disciplina a realização de
feiras itinerantes, Exposições e eventos no Município de Carandaí e dá outras providências.
Correspondência do Conselho Central de Carandaí da Sociedade de São Vicente de Paulo,
solicitando  uma  doação  mensal  de  cestas  básicas  à  Conferência  Santa  Rita  de  Cássia.
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Requerimento 192/2017, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando a prorrogação de prazo
para conclusão de relatório. Requerimento 193/2017, da Comissão de Saúde, Saneamento e
Meio Ambiente, solicitando a prorrogação de prazo para conclusão de relatório. DESPACHO
DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Leis 2121/2017 e
2122/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada
de  Contas.  Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  2123/2017  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 2099/2017 -  Institui a Política
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. A Presidente consultou o Plenário
quanto à dispensa de leitura da redação final em razão de sua extensão, sendo o pedido aprovado
por unanimidade.  Em terceira  discussão e votação,  foi  aprovado por unanimidade.  A seguir,
colocou em única discussão o Ofício 610/2017, do Vereador Osmar justificando a ausência na
38ª Reunião Ordinária. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou
em única  discussão  a  Indicação  321/2017,  do  Vereador André,  apontando  necessidade  de
tapagem de buraco na Rua Professor Camargo, Bairro Acampamento. O Vereador Aécio teceu
comentários.  O  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  322/2017,  do
Vereador André,  apontando  necessidade  de  tapagem de buraco na  Rua Eva Sabino,  Bairro
Crespo.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em única
discussão a Indicação 326/2017, do Vereador Eder, apontando necessidade de recomposição de
calçamento no Distrito Hermilo Alves, na Praça entre a Igreja São Sebastião e o Salão de São
Vicente de Paulo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única
discussão a Indicação 327/2017, do Vereador Éder, apontando a necessidade de patrolamento e
encascalhamento  na Rua João Antunes  de Aquino no Distrito  Hermilo  Alves.  O proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou
em única  discussão  a  Indicação  328/2017,  do Vereador Éder,  apontando  a necessidade  de
patrolamento e encascalhamento, na Rua Cândido José Lino e Rua Antônio Vicente Barbosa, na
Comunidade  do Campestre.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em seguida,
colocou  em  única  discussão  a  Indicação  340/2017,  do  Vereador  Milton,  apontado  a
necessidade  de colocação de sinalização horizontal  e vertical  indicando a preferência  para a
travessia da linha férrea entre as Ruas Major João Rocha, Raul Soares e Avenida Afrânio de
Melo  Franco.  O  proponente  teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a  Indicação 341/2017, do Vereador
Milton, apontado a necessidade de pavimentação de via pública na Rua Acácio Dutra de Assis,
Bairro Cruzeiro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única
discussão  a  Requerimento  186/2017,  da  Vereadora  Maria  Imaculada,  solicitando  ao
Executivo Municipal, informações quanto às providências a serem tomadas pelo Município de
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Carandaí  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  para  que  esta  faça  o  repasse  regido
constitucionalmente.  Os Vereadores Maria Imaculada e Jader teceram comentários.  Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento
189/2017, da Comissão Especial e dos Vereadores Aparecida Baeta, Aécio e Éder, solicitando
ao Executivo que convoque o Coordenador da Divisão Municipal de Trânsito e Transportes,
para comparecer  à Câmara Municipal  no dia 29 de novembro de 2017, às 19h, quando será
realizada uma reunião com os Vereadores e os moradores da Comunidade do Campestre, para
tratar  de assuntos  pertinentes  à linha  de ônibus da empresa Transcássio  (Cassintur),  naquela
localidade. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão o Requerimento 191/2017, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo que
convoque a Supervisora do Departamento Municipal de Saúde, Senhora Magali Batista Coimbra
da Silva, para prestar esclarecimentos na reunião ordinária da Câmara no dia 27/11/2017, às 19h,
sobre as demandas do referido departamento. A proponente justificou a proposição. Em única
votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou em única  discussão  a
Representação78/2017,  da  Ver.  Aparecida  Baeta,  a  ser  encaminhada  à  MRS  -  Logística,
solicitando a recomposição de muro ou da divisória que separa a Rua Engenheiro Murilo de
Brito,  Bairro Estação, com a área de domínio da MRS. Em única votação, foi  aprovada por
unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Representação 83/2017, do Vereador
Milton, a ser encaminhada ao DER/MG, solicitando a pintura de lombadas e colocação de placas
na rodovia MG- 275 na Rua Professor Camargo, Bairro Acampamento. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Representação 84/2017,
do Vereador Valério,  a ser encaminhada ao Deputado Estadual Cristiano Tadeu da Silveira,
solicitando a liberação de emenda parlamentar ao Município de Carandaí para aquisição de duas
academias ao ar livre e material esportivo. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A
seguir, colocou em única discussão a Representação 85/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,
a ser encaminhada à Empresa MRS-Logística, solicitando o agendamento de uma reunião com
os Vereadores, na sede da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes aos acidentes
ocorridos,  repetidamente,  no  Município  de  Carandaí.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Na sequência,  colocou em única  discussão a  Representação 86/2017,  do Ver.
André, a ser encaminhada à CEMIG, solicitando a substituição de um transformador 269464-1-5
por um de 10KVA para atender a propriedade de José Maria Gonçalves Carvalho. Em única
votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a
Moção nº. 33/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  a ser encaminhada à família da Senhora
Benedita Rosa da Silva. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Maria
Imaculada solicitou que fosse incluída na Ordem do Dia uma Moção de Pesar aos familiares do
Senhor Antônio Trindade, sendo 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 presença de todos os edis. A Presidente agradeceu a
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presença  de todos e  declarou  encerrada  a  reunião  às  vinte  e  uma horas  e  trinta  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”, 20 de novembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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