
ATA  DA  DÉCIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE ABRIL DE

DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 12ª 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  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de

Minas  Gerais  para  Reunião  Especial  destinada  à  entrega  do  título  de  cidadão  honorário  ao

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Senhor Marcos Antônio Pereira. Convite da

AMALPA para participar  da Assembleia  da Associação,  no dia 28 de abril,  às 09 horas, na

Alameda Cidade de Motosinhos de Portugal  – Museu de Congonhas,  cidade  de Congonhas.

Convite  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí,  em  parceria  com  a  Associação  Mineira  de

Municípios, para participar do curso de capacitação que trará do “Novo Marco Regulatório” e

“Poder Legislativo” no dia 03 de maio às 13 horas. Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí,

para prestigiar a corrida rústica em comemoração aos 93 anos de emancipação do município no

dia  30  de  abril  de 2017,  às  8h30minutos,  na  Praça  Barão  de Santa  Cecília  Comunicado  da

Prefeitura Municipal de Carandaí, informando que no dia 27 de abril não haverá expediente nas

repartições públicas de seu âmbito, por ocasião do “Aniversário da Cidade”. Ofício 3/2017, do

Gabinete do 31º Batalhão da Polícia Militar, respondendo o ofício 124/2017, que encaminhou

a Representação  07/2017,  do Vereador  André,  sobre  a  possibilidade  do restabelecimento  do

Posto  Policial  do  Distrito  de  Pedra  do  Sino.  Correspondência  do  Gabinete  do  Deputado

Federal Toninho Pinheiro,  em resposta à Representação 14/2017, do Vereador Osmar, sobre

pedido  de  liberação  de  recursos  financeiros  para  auxílio  aos  pequenos  produtores  rurais  do

município. Ofício 205/2017, da Mesa Diretora,  apresentando o Projeto de Lei 502/2017 que

Revoga a Lei n.º 2.235/2017 e dá outras providências. O projeto foi encaminhado às Comissões

de Legislação Justiça e Redação e de Finanças Orçamento e Tomada de Contas. O vereador

Aécio, pela ordem, utilizando-se da prerrogativa do artigo 57 do Regimento Interno, solicitou a

dispensa  de  interstício  para  votação  do  Projeto  de  Lei  502/2017.  A Presidente  colocou  em

votação o pedido de dispensa de interstício, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Assim a

reunião  foi  suspensa  para  que  as  comissões  pudessem emitir  seus  pareceres.  Retomando  os
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trabalhos, passou-se ao DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à

disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  O

Vereador André realizou requerimento verbal, solicitando informações à Prefeitura Municipal

sobre o transporte escolar na comunidade da Chácara, a saber: os alunos estão voltando em pé,

pois há muitos pessoas pegando caroba; não há monitores na linha; estão ocorrendo brigas e

desentendimentos no ônibus; e em dias de chuva o veículo não transporta, tendo os alunos que

arrumar transporte particular. A Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado

por unanimidade.  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS

PROJETOS  E PROPOSIÇÕES:  Colocou  em única  discussão,  a Indicação  110/2017,  do

Vereador Éder, apontando a necessidade de instalação elétrica própria para o funcionamento do

poço semi-artesiano da Comunidade do Retiro  do Baú.  Em única votação,  foi  aprovada por

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 111/2017, do Vereador Éder,

apontando a necessidade de manutenção de mata-burros nas  Comunidades  da Picada e  Três

Pontes.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em única

discussão a Indicação 112/2017, do Vereador Éder,  apontando a necessidade de cessão de

imóvel  à  Associação  Comunitária  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  113/2017,  do  Vereador  Éder,  apontando  a  necessidade  de

coletores de lixo (latões) para atendimento das Comunidades do Campestre e Gerais. Em única

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação

114/2017, da Vereadora Maria Imaculada,  sugerindo o retorno do “Projeto Ginástica para

Renascer”.  As  Vereadores  Imaculada  e  Aparecida  Baeta  teceram  comentários.  Em  única

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única  discussão  a  Indicação

115/2017, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de manutenção das ruas

da COHAB I e COHAB II. A Vereadora Aparecida Baeta justificou a proposição. Em única

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a

Indicação  116/2017,  da  Vereadora  Maria  Imaculada,  sugerindo  a  colocação  de  placas

indicativas contendo os nomes das ruas, no Bairro Crespo. A proponente justificou a proposição.

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a

Indicação  117/2017,  das  Vereadoras  Aparecida  Baeta  e  Maria  Imaculada,  apontando  a

necessidade  de  lote  próximo  à  escola  municipal  do  Bairro  Ponte  Chave.  As  proponentes

justificaram a  proposição.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,

colocou em única discussão a Indicação 118/2017, Vereadora Aparecida Baeta, apontando a

necessidade de melhorias  em ruas da COHAB II.  A proponente justificou a proposição.  Em

única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação

119/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de retirada de acúmulo de

terra na COHAB II. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por
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unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Requerimento  48/2017,  da

Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações à Pastoral Carcerária sobre o destino dos

detentos transferidos da desativada Casa de Detenção do município. As Vereadores Aparecida

Baeta e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em

seguida,  colocou  em única  discussão  a  Representação  23/2017,  da  Vereadora  Aparecida

Baeta, a ser encaminhada à empresa Invepar Rodovias, sugerindo melhorias no trevo do Km 16,

de acesso às Comunidade dos Moreiras, Campestre, Chuí, Gerais e outras. A proponente teceu

comentários.  O  Vereador  Naamã  solicitou  que  constasse  em  ata  seu  repúdio  contra  a

concessionária  Invepar  Rodovias  – VIA 040,  pela  ações  não concretizadas  no município  de

Carandaí.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em única

discussão  a  Representação  26/2017,  do  Vereador  Éder,  a  ser  encaminhada  à  Empresa

Transcássio Ltda.,  sugerindo alteração no percurso da Comunidade do Campestre.  Em única

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a

Representação 27/2017, do Vereador Aécio, a ser encaminhada à 120ª Cia da Polícia Militar –

Carandaí,  sugerindo a implantação  de posto policial  no Bairro Ponte  Chave.  Os Vereadores

André  e  Naamã  teceram comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  O

Vereador Aécio solicitou a retirada da Representação 28/2017, a ser encaminhada ao IBAMA,

sendo o pedido deferido pela Presidente. A Vereadora Imaculada solicitou a retirada de pauta da

Moção de Aplausos 6/2017, a ser encaminhada à Polícia Civil e Militar de Carandaí, sendo o

pedido deferido pela Presidente. Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção de

Aplausos 7/2017, da Vereadora Imaculada,  a ser encaminhada ao Grupo de Escoteiros  de

Carandaí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura dos

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada

de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 502/2017 que  Revoga a Lei n.º 2.235/2017 e dá

outras  providências.  Em primeira,  segunda e  terceira  discussão e  votação,  foi  aprovado por

unanimidade. A Presidente repassou aos Vereadores os projetos em tramitação. Pela Ordem, o

Vereador Naamã disse que não abrirá mão das respostas por escrito, dos requerimentos enviados

ao Executivo. O Vereador Osmar solicitou retirada pelo Plenário, sendo o pedido concedido pela

Presidente. Inscrita na palavra livre, a Vereadora Imaculada falou sobre o Projeto Parlamento

Jovem. O Vereador Geraldo, como Líder da Bancada da Situação, fez uso da palavra e discorreu

sobre  o  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  malha  viária  do  município  que  tramita  na  Casa,

manifestando seu voto contrário à proposição. Falou, também, sobre a atuação da Policia Militar

em nossa cidade e que não é merecedora de moção de aplausos,  no momento.  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 trinta minutos. O
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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”, 24 de abril de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER

– Secretária –
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