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

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e vinte 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 8ª 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:  Convite  da  Câmara  Municipal  de  Santos  Dumont,  para  o  lançamento  do
Parlamento  Jovem  –  edição  2017,  no  dia  28  de  março  de  2017,  às  15  horas.  Convite  da
Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas Gerais,  para participar  do encontro com os (as)
Presidentes das Câmaras Municipais, integrantes do Parlamento Jovem – edição 2017, no dia 27
de  março  de  2017,  às  14h30min.  Curso  do  IBRAP,  sobre  plano  de  cargos,  carreiras  e
remuneração, no dia 25 de maio de 2017, em Belo Horizonte. Ofício 58/2017, do Gabinete do
Prefeito,  em  resposta  à  Indicação  60/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  onde  sugeri
transporte aos alunos do Bairro Santa Cecília.  Ofício 59/2017, do Gabinete do Prefeito,  em
resposta à Indicação 58/2017, do Vereador Éder, onde sugeri reabertura da Escola Municipal do
Povoado do Chuí. Ofício 191/2017, do Gabinete do Prefeito, em resposta às Indicações 45, 46,
47,  48,  53,  54,  55,  56,  58,  59,  60,  61,  62 e 66/2017 e Requerimentos  18 e 26/2017.  Ofício
192/2017, do Gabinete do Prefeito, em resposta às Indicações 6, 23, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 49,
50, 51, 52 e 64/2017 e Requerimentos 12, 19, 20 e 21/2017. Ofício 193/2017, do Gabinete do
Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei  2100/2017  –  Autoriza  o  município  de  Carandaí  a
integrar o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio Público
para  o  Desenvolvimento  da  Micro-Região  do  Alto  Paraopeba  e  Vertentes  e  dá  outras
providências.  Ofício  194/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei
2101/2017  –  Dispõe  sobre  a  abertura  da  malha  viária  do  município  e  contém  outras
providências.  Ofício  198/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei
2102/2017 –  Autoriza o município de Carandaí a doar lotes ao Centro de Convivência para
Idosos  de  Carandaí  e  contém  outras  providências.  DESPACHO  DAS
CORRESPONDÊNCIAS –  O  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2100/2017 às
Comissões  de Legislação,  Justiça  e  Redação,  de Saúde,  Saneamento  e  Meio Ambiente  e  de
Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade.  Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  2101/2017  às
Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  de  Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade
Urbana e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 2102/2017 às
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Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  de  Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade
Urbana  e  de  Direitos  Humanos,  do  Idoso,  de  Combate  à  Fome  e  à  Pobrea.  A  Presidente,
conforme dispõe a Resolução nº. 17/2013, nomeou o Vereador Aécio, como Ouvidor Geral e o
Vereador  Imaculada,  como  Ouvidor  Substituto.  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  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 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 Serviços, Obras
Municipais  e  Mobilidade  Urbana,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  489/2017  –  Dá
denominação à Unidade da Farmácia de todos e dá outras providências. Em primeira discussão,
o Vereador Geraldo teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em
segunda 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  Serviços,  Obras
Municipais  e  Mobilidade  Urbana,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  490/2017  –  Dá
denominação à Unidade Básica de Saúde e dá outras providências.  Em primeira  e segunda
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 Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana, pela aprovação do Projeto de Lei 491/2017 – Dá denominação à Unidade
Básica de Saúde e dá outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores André, Milton,
Naamã,  Osmar  e  Geraldo  teceram  comentários.  Em  primeira  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade.  Em segunda  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
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, pela aprovação do Projeto de Lei 492/2017 –
Dá denominação à Unidade Básica de Saúde e dá outras providências. O Vereador Jader no uso
do art. 48, do Regimento Interno, ausentou de plenário para a discussão e votação do projeto. Em
primeira  discussão,  a  Vereadora  Aparecida  teceu  comentários.  Em  primeira  votação,  foi
aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o Vereador Geraldo teceu comentários. Em
segunda votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Secretária procedeu a leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade  Urbana,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  499/2017  –  Dá  denominação  ao
Terminal  Rodoviário. Em  primeira  discussão,  os  Vereadores  Geraldo  e  Imaculada  teceram
comentários.  Em segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  Vereador
Osmar solicitou à Presidente, autorização para retirar-se do plenário, em razão de um telefonema
onde foi comunicado que sua mãe havia se acidentado, sendo o pedido deferido pela Presidente.
Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  76/2017,  do vereador  Milton,
apontando a necessidade de limpeza e valas em rua do Distrito Pedra do Sino. O proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou
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em única discussão a  Indicação 77/2017, do Vereador Milton,  apontando a necessidade de
patrolamento, limpeza de estada e manutenção em bueiro em estrada do Distrito Pedra do Sino.
O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  86/2017,  do  Vereador  Osmar,
apontando a necessidade de concessão de férias-prêmio a servidores do magistério. Em única
votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 38/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo a aplicação
da  Lei  Municipal  2.177/2015  –  Plano  Decenal  da  Educação.  A  proponente  justificou  a
proposição.  Em única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em única
discussão o  Requerimento 39/2017, do Vereador Jader,  sugerindo a confecção de cartilha
educativa  sobre o legislativo.  Em única discussão,  os Vereadores André,  Imaculada,  Jader e
Aparecida teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida,
colocou  em única  discussão  o  Requerimento  40/2017,  do  Vereador  Aécio,  solicitando  ao
Executivo a colocação de placa de carga e descarga na Avenida do Bairro Ponte Chave. Os
Vereadores Aécio,  Geraldo,  Jader,  Valério,  Aparecida e Imaculada teceram comentários.  Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. A Presidente designou a Comissão de Serviços,
Obras Municipais e Mobilidade Urbana para averiguar a situação das placas de trânsito no Bairro
Ponte  Chave.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  41/2017,  do
Vereador André,  solicitando ao Executivo a previsão para a da criação do cargo de Chefe de
Divisão  de  Trânsito  e  Transporte.  Os  Vereadores  André,  Jader,  Aécio,  Geraldo,  Valério,
Imaculada e Aparecida teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade.
A seguir, colocou em única discussão a  Representação 13/2017, do Vereador Osmar,  a ser
encaminhada à Deputada Estadual Ione Pinheiro, solicitando a liberação de emenda parlamentar
ao  Município  de  Carandaí  para  construção  de  uma  ponte  sobre  o  Rio  Carandaí.  Em única
votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a
Representação 17/2017, do Vereador Valério,  a ser encaminhada à CEMIG, sobre queda de
energia na Comunidade do Dombe. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Representação
18/2017, do Vereador André, a ser encaminhada ao DER/MG, sobre a viabilidade de redutor de
velocidade na rodovia MG- 275 (Carandaí- Capela Nova). O proponente justificou a proposição.
Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  O  Vereador  André  solicitou  o  envio  da
representação  ao  Senhor  Prefeito  Municipal.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a
Representação 14/2017, do Vereador Osmar, a ser encaminhada ao Deputado Federal Antônio
Pinheiro Júnior, solicitando a liberação de emenda parlamentar ao Município de Carandaí, para
auxiliar os pequenos produtores rurais na aquisição de adubos. Em única votação, foi aprovada
por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a  Representação  15/2017,  do
Vereador  Osmar,  a  ser  encaminhada  ao  Deputado  Estadual  Adalclever  Ribeiro  Lopes,
solicitando a liberação de emenda parlamentar ao Município de Carandaí, para o asfaltamento de
ruas do Bairro Crespo e  a construção de quadras esportivas nas comunidades no Campestre e
Moreiras.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única
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discussão o Requerimento 42/2017, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente,
solicitando a prorrogação de prazo para emissão de relatório referente ao Requerimento 30/2017,
de autoria do Vereador Éder.  Em única votação, foi 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 ausência do Vereador Osmar e a presença
dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
vinte e duas horas e cinqüenta 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 março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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