
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte dias do mês de março 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 a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a sessão
e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária. Em única discussão e
votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou à Secretária que procedesse
do  expediente  do  dia.  PRIMEIRA  PARTE  DA  REUNIÃO  –  CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS:  Comunicado do Ministério  da Educação,  informando a liberação de recursos
financeiros para a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
no valor de R$ 31.997,73(trinta e um mil,  novecentos e noventa e sete reais e setenta e três
centavos). Convite da EMATER, para apresentação do relatório anual de atividades do ano de
2016, no dia 23 de março, às 9 horas, na Câmara Municipal. Informativo do Grêmio Estudantil
da Escola Estadual “Deputado Sebastião Patrús de Sousa”.  Ofício nº 7/2017, da Câmara de
Municipal de Pedro Leopoldo, informando instalação da 21ª Legislatura e composição da Mesa
Diretora  para  o  Biênio  2017/2018.  Carta nº.  077/GPI-MRS/2017 da MRS,  respondendo a
Representação nº. 2/2017 do Vereador Eder, onde solicita a construção de 3 passagens de nível
de pedestre na comunidade do Campestre.  Oficio nº.  28/2017,  do Instituto de Previdência
Social do Município de Carandaí - Carandaí-Prev,  encaminhando Prestação de Contas do
Exercício  2016.  Ofício  nº.  02/2017,  do  Departamento  Municipal  de  Contabilidade,
encaminhando  Prestação  de  Contas  do  Exercício  2016.  Ofício  nº.  055/2017,  do  Hospital
Municipal  Sant´Ana de  Carandaí,  encaminhando  Prestação  de  Contas  do  Exercício  2016.
Ofício  nº.  105/2017,  da  Técnico  em Contabilidade  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí,
encaminhado Prestação de Contas Anual – Exercício 2016.  Ofício nº. 189/2017, do Gabinete
do Prefeito,  em resposta  ao  Requerimento  nº.  32/2017,  dos  Vereadores  Maria  Imaculada  e
Naamã, onde solicitam informações sobre a criação do cargo de Assessor Jurídico no Hospital
Sant´Ana.  Ata  da  Reunião  da  Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí  com
representantes dos Correios, sobre os atendimentos na agência de Carandaí. Ofício 126/2017,
dos vereadores, apresentando o Projeto de Lei 492/2017 – Dá Denominação à Unidade básica
de Saúde dá outras  providências.  Ofício  127/2017,  dos  vereadores  Valério,  André,  Eder,
Geraldo,  Osmar,  apresentando  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº.  1/2017  –  Concede  a
Comenda Barão de Santa Cecília à Vossa Excelência Reverendíssima Dom Geovane Luís da
Silva.  Ofício 130/2017, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana,
prestando informações referentes ao Ofício 98/2017 da Associação Comunitária e dos Pequenos
Produtores Rurais do Chuí, onde solicitam providências para melhorias na comunidade.  Ofício
133/2017, do vereador Geraldo, apresentando Projeto de Lei 499/2017 – Dá Denominação ao
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Terminal Rodoviário. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à
disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  A
Presidente informou que as  prestações de contas da Prefeitura, Câmara Municipal, Instituto de
Previdência e Hospital Sant´Ana, ficarão à disposição da população por 60 (sessenta) dias no
saguão de entrada da Câmara Municipal. Encaminhou o Projeto de Lei 492/201 e 499/2017 às
Comissões  de Legislação,  Justiça  e  Redação e  de Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade
Urbana. Nomeou uma Comissão Especial composta pelos Vereadores André, Naamã e Milton,
para  apreciação  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº.  1/2017.  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 164/2017 – Altera a Lei Complementar 57/2007 – Plano de cargos e
vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências.
Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Secretária procedeu
a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finança, Orçamento
e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 163/2017 – Altera a Lei
Complementar 55/2007 – Plano de cargos e vencimentos dos servidores da Autarquia Hospital
Sant’Ana de Carandaí, dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de
Carandaí  e  contém  outras  providências.  Em  primeira  discussão,  os  Vereadores  Imaculada,
Naamã, Valério, Geraldo, Jader e André teceram comentários. O Vereador Naamã solicitou que
registrasse em ata que é favor da aprovação do projeto e reconhece a necessidade do cargo para a
autarquia,  porém,  é  contrário  à  maneira  como  será  preenchida  a  vaga,  ou  seja,  cargo  de
provimento em comissão.  Em primeira  votação,  foi  aprovada por unanimidade.  Em segunda
discussão, os Vereadores Valério, Geraldo, Jader e Aparecida teceram comentários. Em segunda
votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única  discussão  a  Indicação
25/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo canalização de água na Rua Jair Marques
de  Oliveira  e  Praça  Sagrada  Família,  no  Bairro  Ponte  Chave.  A  proponente  justificou  a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão a Indicação 79/2017, dos Vereadores Jader e Geraldo, sugerindo limpeza, capina e
uma operação “tapa-buraco” em todo o Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Na sequência,  colocou em única discussão a  Indicação 72/2017, do Vereador
Milton, sugerindo recomposição de bueiro na Rua Maria Gabriela da Silva, no distrito Pedra do
Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 80/2017, dos Vereadores Eder e
Valério, sugerindo manutenção em mata-burro nas Comunidades da Chácara e Cachoeirinha. Os
proponentes justificaram a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato
contínuo, colocou em única discussão a  Indicação 73/2017, do Vereador Milton,  sugerindo
pavimentação da Rua José Silvério da Mata, no distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão  a  Indicação  81/2017,  do  Vereador  Valério,  sugerindo  melhorias  na  ponte  da
localidade do Val. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por
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unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 74/2017, do Vereador Milton,
sugerindo deslocamento de poste de iluminação pública na Rua José Mendonça, no distrito Pedra
do Sino. Os Vereadores Milton, Aécio e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 83/2017, do
Vereador Osmar,  sugerindo construção de ponte provisória sobre o Rio Carandaí. Em única
votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a
Indicação 75/2017, do Vereador Milton, sugerindo encascalhamento e limpeza da Rua Levindo
Euzébio,  no  distrito  Pedra  do  Sino.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato
contínuo, colocou em única discussão a  Indicação 84/2017, do Vereador Osmar,  sugerindo
construção  de  passarela  na  Avenida  Brasil.  Os  Vereadores  Imaculada  e  Geraldo  teceram
comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  A seguir,  colocou em única
discussão a Indicação 85/2017, do Vereador Naamã, sugerindo patrolamento, encascalhamento
e  limpeza  de  estrada  na  comunidade  do  Convento.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  34/2017,  da
Vereadora Maria Imaculada, solicitando acionamento da Comissão de Direitos Humanos, do
Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, para realizar visita na Casa de Detenção de Carandaí. Os
Vereadores  Imaculada  e  André  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade. Logo após, colocou em única discussão o Requerimento 36/2017, do Vereador
Aécio,  solicitando  informações  ao  Executivo  Municipal  sobre  a  finalização  das  obras  do
Quarteirão  Prefeito  Aguinaldo  Pereira  Baeta.  Os  Vereadores  Aécio  e  Imaculada  teceram
comentários.  Em única votação,  foi  aprovado por unanimidade.  A seguir,  colocou em única
discussão o Requerimento 35/2017, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando informações
ao  Executivo  Municipal  sobre  o  andamento  das  obras  da  creche  municipal.  Os  Vereadores
Geraldo,  Aparecida,  André,  Imaculada,  Osmar  e  Valério  teceram  comentários.  Em  única
votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 37/2017, do Vereador Naamã, solicitando informações ao Executivo Municipal
informações  quanto ao Projeto de Lei  2098/2017. O proponente justificou a proposição.  Em
única  votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  Na sequência,  colocou  em única  discussão  a
Representação 12/2017, do Vereador Osmar,  solicitando informações à COPASA quanto à
falta de entrega de contas de água. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade,  colocou em única discussão a  Representação 16/2017, do Vereador Geraldo,
solicitando ao DER/MG a limpeza da rodovia MG-275 – Carandaí/Capela Nova. O proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em
única discussão a Moção 2/2017, do Vereador Valério, a ser encaminhada à família do Senhor
Adélio dos Santos. Os Vereadores Valério, Geraldo e Aparecida teceram comentários. Em única
votação,  foi  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 presença de todos e
declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e trinta e cinco minutos. O conteúdo integral
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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 março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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