
ATA  DA  DÉCIMA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E

DEZESSETE.

Aos cinco dias do mês de junho 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 18ª 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  da  Escola  Municipal  Vereador  João
Henriques, Bairro Crespo, para festa junina no dia 10 de junho, a partir das 17h. Convite da
Escola Municipal Criança Feliz, para festa junina no dia 25 de junho, a partir das 14h, na quadra
da Ponte Chave. Convite da Escola Municipal Professora Ita Ferreira da Mata, para festa junina
no dia 18 de junho, a partir das 14h. Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carandaí,
para cerimônia de posse da nova diretoria no dia 14/06/2017, às 19h, na Sede do Sindicato.
Comunicado  do  Ministério  da  Educação,  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros,
destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no
valor total de 163.896,80(cento e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos). Convite para o I Encontro Mineiro de Gestão Pública, de 07 à 09 de junho de 2017.
Convite da Coordenação do Projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Matias Barbosa,
para a Plenária Municipal no dia 13/06/2017, às 9h. Correspondência do Senado Federal em
resposta ao Ofício 171/2017 - Moção 3/2017, de todos os Vereadores, onde a Câmara Municipal
manifesta repúdio à reforma da previdência social.  Ofício do Gabinete do Deputado Alencar
da Silveira Jr., PDT MG, em resposta ao Ofício 272/2017 - Representação 31/2017, Vereador
Jader, onde solicita emenda parlamentar ao município de Carandaí. Oficio nº. 1.112/2017- 120ª
CIA PM, da 120ª Companhia de Polícia Militar,  solicitando tempo na reunião do dia 12 de
junho  para  apresentação  e  uso  da  palavra.  Ofício  nº.  332/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,
encaminhando o Projeto de Lei nº. 2111/20217 - Institui o Diário Oficial Eletrônico e os Sítios
Oficiais  do Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais, estabelece normas para envio,
publicação e divulgação de matérias dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, da
Câmara Municipal e dá outras providências.  Ofício nº. 333/2017, do Gabinete do Prefeito,
encaminhando o Projeto de Lei nº 2110/2017 - Altera a Lei nº 1854/2007, de 27 de novembro de
2007 que  define o limite das obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório e
contém outras providências. Ofício HMSC nº. 154/2017, do Hospital Municipal Sant´Ana de
Carandaí, apresentando informações sobre a autarquia e esclarecimentos sobre o Projeto de Lei
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Complementar  169/2017.  Ofício  99/2017,  do  Departamento  Municipal  de  Educação,
informando a medição de 27 (vinte e sete) linhas de  transporte escolar.  Ofício 100/2017, do
Departamento Municipal de Educação,  informando a medição de 27 (vinte e sete) linhas de
transporte  escolar.  Ofício  nº.  305/2017,  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,
encaminhando Emenda Modificativa  ao Projeto  de  Lei  nº.  2103/2017 - Dispõe  sobre  as

diretrizes  para  elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2018  e  dá  outras  providências.

Correspondência  da  empresa  Cimento  Tupi,  respondendo  a  Representação  40/2017,  do
Vereador André, onde sugeri a possibilidade de oferecer vagas de emprego, exclusivamente, para
moradores residentes em Carandaí.  Ofício do Sr. Luis Paulo da Silva,  agradecendo empenho
desta  casa  junto  à  CEMIG.  DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  A  Presidente
colocou  à  disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na
Secretaria.  Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  2111/2017  à  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação.  Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  2110/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Presidente solicitou a Secretaria da
Câmara que anexasse ao corpo do Projeto de Lei Complementar 169/2017, o Ofício 154/2017 do
Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de
Lei 2103/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Presidente encaminhou o Ofício
MPC-MG/MPMG-PROEDUC nº 290/2017, do Ministério Público de Contas do Estado de
Minas  Gerais, encaminhando  cópia  de  ofício  enviado  ao  Executivo  Municipal,  onde  foi
informado  sobre  o  dever  do  Poder  Executivo  em  incluir  no  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual  para  o  exercício  2018,  recursos  para  assegurar  os
objetivos do Plano Nacional e Municipal de Educação; às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a
leitura  dos  pareceres  das  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  de  Serviços,  Obras
Municipais e Mobilidade Urbana e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do
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. Em
primeira discussão, o Vereador Naamã teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado
por unanimidade. Em 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  7/2017  –  Cria  os  Títulos  de  Cidadão  Honorário  e  de  Cidadão
Benemérito do Município de Carandaí e estabelece critérios para sua indicação e concessão.
Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação,
foi  aprovado  por  unanimidade.  Em segunda  discussão,  a  Vereadora  Maria  Imaculada  teceu
comentários.  Em segunda  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 nº. 8/2017 – Cria na estrutura da Câmara Municipal o Centro de Apoio ao Cidadão
– CAC e a Escola do Legislativo e dá outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora
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Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em
segunda discussão  e  votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  O Vereador  Valério,  Líder  do
Executivo Municipal, no uso do art. 137 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta dos
Projetos  de  Leis  Complementares  166,  167,  168  e  169/2017,  sendo  o  pedido  deferido  pela
Presidente.  A seguir,  colocou em única discussão a  Indicação nº.  148/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, apontando necessidade preenchimento de cargo técnico em contabilidade da
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. A proponente justificou a proposição. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na sequência,  colocou  em única  discussão  a
Indicação nº. 149/2017, do Vereador Valério, apontando necessidade de registro dos Grupos
de Congadas, como patrimônio histórico do município. Os Vereadores Valério, André, Maria
Imaculada  e  Aparecida  Baeta  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 150/2017, do Vereador
Valério,  apontando  necessidade  de  registro da  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  como
patrimônio histórico do município. Os Vereadores Valério, Maria Imaculada e Aparecida Baeta
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em
única discussão a Indicação 151/2017, do Vereador André, apontando necessidade de pinturas
de faixas e placas de “pare” próximo à travessia dos Bairros Praia e Olímpico. Os vereadores
André, Osmar e Jader teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Logo após, colocou em única discussão a Indicação 152/2017, do Vereador André, apontando
necessidade de limpeza de bueiro na Gentil Pereira Lima, no Bairro Olímpico. O proponente
teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única
discussão a  Indicação 1532017, da Vereadora Aparecida Baeta,  apontando necessidade de
iluminação pública na Praça Richart  Batista.  Os Vereadores Aparecida Baeta,  André e Jader
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade,
colocou em única discussão a Indicação 154/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando
necessidade de recomposição de calçamento na Rua Célia Geoffroy Cândido, no Bairro Vila
Real. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Na sequência, colocou em única discussão o Requerimento nº. 69/2017, do Vereador André,
solicitando informações quanto à possibilidade de cessão do espaço do antigo almoxarifado. Os
Vereadores  André,  Éder  e  Aécio  teceram comentários.  Em única  votação,  foi  aprovado por
unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  nº.  70/2017,  do
Vereador  Naamã, solicitando  ao  Executivo  Municipal  cópia  dos  processos  licitatórios,
contratos, notas de empenho e notas fiscais referente à festa da cidade. O proponente justificou o
requerimento.  Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  A seguir, colocou em única
discussão  a  Representação nº.  42/2017,  do Vereador  André,  solicitando  à  empresa  MRS-
Logística,  a  construção de alambrados  e  passeio  na Rua Prefeito  Abeilard  Pereira  Filho,  no
Bairro Olímpico.  Os Vereadores André e Aécio 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

Ata da 19ª Reunião Ordinária, em 5 de junho de 2017. Página 3



a presença de todos os edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião às vinte e duas 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”, 5 de junho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER

– Secretária –
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