
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE

DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e sete 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 340ª 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 do presidente da Amalpa para a Assembleia
Extraordinária  a  realizar  no dia  01 de  dezembro às  9h,  no SESI em Tiradentes.  Convite  da
Câmara Municipal de Matias Barbosa pra o encerramento da edição de 2017 do Parlamento
Jovem, dia 28/11/2017 às 17h, na Câmara Municipal. Convite do Instituto Rui Barbosa para o
curso sobre “O comportamento do Legislativo na formação de Políticas Públicas”, de 28/11/2017
a 01/12/2017. Informativo da UEMG sobre o Vestibular 2018. Ofício 687/2017, do Gabinete do
Prefeito,  justificando  a  ausência  em  eventos  da  Câmara  Municipal.  Ofício  372/2017,  da
COPASA,  respondendo  a  Representação  74/2017  do  Vereador  Geraldo,  onde  solicita
informações sobre o uso de tubulação de amianto.  Oficio GRI 0040, da Empresa VIA-040,
respondendo em reposta ao Oficio 592/2017 – Representação nº. 80 do Vereador Éder, onde
solicita a retirada de placa indicativa em Hermilo Alves.  Ofício 599/2017, da Comissão de
Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, solicitando que seja requerido
ao CREAS uma visita técnica na residência do Sr. Joaquim Pereira da Silva e da Senhora Odete
Rosário da Silva.  Ofício 629/2017, dos Vereadores Aécio, André, Maria Imaculada, Jader,
Milton e Naamã, apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 2117/2017
– Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o Exercício Financeiro de
2018 e dá outras providências. Ofício 641/2017, da Mesa Diretora, apresentando os projetos:
Projeto de Resolução nº 20/2017 - Regulamenta o regime de horas dos servidores da Câmara
Municipal de Carandaí e Projeto de Resolução nº 21/2017 - Altera dispositivos da Resolução
nº. 2, de 6 de março de 2014, que regulamenta a Lei nº 2088, 29 de novembro de 2013, que
autoriza a utilização do Espaço Cultural  “Vereador Aguinaldo Pereira Baeta”, do Plenário
“Vereador  Francisco  Eustáquio  Teixeira”  e  do  Auditório  “Vereador  Benjamin  Teixeira  de
Carvalho”,  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí,  para  a  realização  de  eventos  culturais,
artísticos e educacionais, e dá outras providências. Ofício 642/2017, da Vereadora Aparecida
Baeta,  apresentando o  Substitutivo Global ao Projeto de Lei 503/2017 –  Prevê medidas de
combate e prevenção à dengue no município de Carandaí e dá outras providências.  Ofício nº.
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643/2017, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando a reiteração do Requerimento 179/2017. A
Presidente convidou a Supervisora do Departamento Municipal de Saúde, Sra. Magali Batista
Coimbra da Silva, para adentrar ao Plenário e prestar esclarecimentos sobre o Requerimento nº
191/2017  de  autoria  da  Vereadora  Maria  Imaculada  Wamser.  DESPACHO  DAS
CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências
recebidas,  informando que estariam na Secretaria.  Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao
Projeto  de  Lei  2117/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  de  Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou os Projetos de Resoluções 20/2017 e 21/2017 à
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.  Encaminhou  o  Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei
503/2017 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 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de
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.  Em primeira e segunda
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 13/2017 -
Altera dispositivos da Resolução nº. 11/2010, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e o
Plano de Cargos, Carreira, Vencimentos Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de
Carandaí.  Em  primeira  e  segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A
Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação,  Justiça e  Redação pela
aprovação  do  Projeto  de  Resolução  14/2017  -  Altera  dispositivos  da  Resolução  Nº.  5,  de
14/12/2009, dispõe sobre a Instituição de Comissões Administrativas Permanentes na Câmara
Municipal e dá outras providências.  Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 508/2017 - Altera dispositivos da Lei nº. 2151, de
14/11/2014, concede gratificação aos servidores da Câmara Municipal pelo exercício de função
de membros das Comissões Administrativas Permanentes e dá outras providências. Em primeira
e  segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única
discussão a  Indicação 273/2017, do Vereador André,  apontando necessidade monitores nos
banheiros  do  Terminal  Rodoviário.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na
sequência, colocou em única discussão a Indicação 274/2017, do Vereador André, apontando
necessidade de colocação de braços e luminárias em 5 postes na rua cerejeiras, no Bairro Vale
Verde.  O  proponente  teceu  comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.
Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  333/2017,  da  Vereadora
Imaculada,  apontando  necessidade  de  limpeza  e  capina  na  Rua  Major  Abílio,  Bairro  São
Francisco.  A  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Ato contínuo, colocou em única discussão a  Indicação 336/2017, da Vereadora
Imaculada, apontando a necessidade de cadastramento na Secretaria de Estado da Cultura para
recebimento de recursos. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada
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por unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão a  Indicação 345/2017, do Vereador
Jader, apontando a necessidade de manutenção na passagem alternativa “Ponte para pedestres”,
no Bairro  Praia.  O proponente  justificou a  proposição.  Em única  votação,  foi  aprovada por
unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  346/2017,  do
Vereador Naamã, apontado a necessidade de pintura de faixa de pedestre na Alameda germano
Nogueira, em frente a Drogaria Vitoria. O proponente justificou a proposição. Em única votação,
foi  aprovada por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em única  discussão  o  Requerimento
151/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  solicitando ao Executivo Municipal, informações
quanto  ao  saneamento  básico  na  Comunidade  de  Caeiras,  no  Bairro  Herculano  Pena.  Os
Vereadores Aparecida Baeta e Aécio teceram comentários.  Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 184/2017, dos Vereadores
Aécio, Aparecida Baeta e Imaculada, solicitando ao Executivo que convoque o Coordenador
da Divisão Municipal de Trânsito e Transportes, para comparecer à Câmara Municipal no dia
04 de dezembro de 2017, às 19h, para prestar esclarecimentos das ações desenvolvidas e das que
pretende realizar na Divisão de Trânsito e Transportes do Município.  Em única votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento
190/2017,  do  Vereador  Aécio,  solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  as  obras  de
pavimentação e iluminação pública no Bairro Vale Verde. O proponente justificou a proposição.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento 194/2017, do vereador Éder,  solicitando à Presidente da Câmara que reitere à
Diretora do Hospital Municipal de Carandaí, informações e esclarecimentos quanto à falta de
profissional para operar a máquina de ultrassom na cidade. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a  Requerimento  195/2017,  do
vereador Éder,  solicitando ao Executivo informações do Departamento de Educação sobre a
recomposição de parte do muro (com placas), na Escola Municipal da localidade dos Moreiras.
O Vereador Éder teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir,
colocou em única discussão o Requerimento 198/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas,  informações para adequação do Projeto de Lei  2117/2017.  Em única
votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento  199/2017,  dos  Vereadores  Aparecida  e  Naamã,  solicitando ao  Executivo
informações sobre a retirada dos bloquetes (paralelepípedo) que estavam na Comunidade do
Chuí para calçamento de algumas ruas desde 2012. O Vereador Naamã teceu comentários.  Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão
o Requerimento 200/2017, da Comissão Especial – Portaria 51-2017, solicitando informações
ao Executivo sobre as linhas de ônibus das Comunidades do Campestre, Chuí, Gerais e Moreiras.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento 201/2017, Comissão Especial – Portaria 56/2017,  solicitando ao Executivo,
através do Departamento de Educação, cópias de todos os documentos que comprovem a posse
do terreno onde está localizada a Escola Municipal João Dutra de Resende (Matinada). Em única
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votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a
Requerimento 202/2017, do Vereador Milton, solicitando que seja oficiado ao Executivo, para
que  sejam  tomadas  providencias  junto  à  Secretaria  Municipal  competente  para  tomar
conhecimento  do  inteiro  teor  do  Edital  nº2  do  Ministério  e  Esportes.  O  proponente  teceu
comentários.  Em única  votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  A seguir,  colocou em única
discussão o  Requerimento 203/2017, do Vereador Milton,  solicitando que seja  oficiado ao
Executivo, para que sejam tomadas providencias junto à Secretaria Municipal competente para
se inteirar do Edital FEC 01/2017. Os Vereadores Aécio, Naamã e Valério teceram comentários.
Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única
discussão o Requerimento 204/2017, do Vereador Valério, solicitando à Diretora-Presidente do
Hospital  Municipal  Sant´Ana  de  Carandaí  sobre  o  Processo  Seletivo  Simplificado  –  Edital
1/2017. O proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão a  Representação 87/2017, do Vereador Valério, a ser
encaminhada  ao  representante  da  empresa  Carandainet,  solicitando  que  seja  colocado  um
aparelho repetidor internet, na Comunidade do Dombe. O proponente teceu comentários.  Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Relatório
da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre a denúncia do Vereador Valério.
Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A  Presidente,  em  nome  de  todos  os
Vereadores, apresentou Moção de Pesar à família do Senhor Eldo e da Senhora Penha, sendo
aprovado 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 presença de todos e declarou encerrada a
reunião às vinte e três horas e quinze 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”, 27 de novembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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