
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA

DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE

CARANDAÍ, REALIZADA EM DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos doze 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 ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. A
Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 19ª
Reunião Ordinária.   Em única discussão e votação, a  ata foi  aprovada por unanimidade dos
presentes.  A Presidente solicitou à Secretária  que procedesse a leitura  do expediente do dia.
PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Convite da
PMMG, para cerimônia em comemoração dos 242 anos da Instituição, dia 13 de junho, às 10h
em  Barbacena.  Convite  da  APAE  para  Festa  Junina  dia  18/06/2017,  às  13h,  na  sede  da
instituição.  Ofício 392/CC/1ªDRPC/13ºDPC/2017, do Delegado Regional de Polícia Militar,
respondendo a Representação nº. 24/2017, do Vereador Naamã, onde solicita a possibilidade de
autorização  para  que  a  Delegacia  de  Polícia  Civil  do  município  de  Carandaí,  possa  fazer
alteração de dados de condutores.  Ofício S/N – GRL/BH, do Deputado Federal Reginaldo
Lopes,  informando  sobre  a  Lei  Kandir.  Oficio  nº.  196/2017-  2ª  Cia  BM,  do  Corpo  de
Bombeiros, sobre  proposições  legislativas  sobre  Bombeiros  Civis.  Ofício  nº.  334/2017,  do
Gabinete  do  Prefeito,  em  resposta  ao  Requerimento  55/2017,  do  Vereador  Valério,  onde
solicita informações sobre as obras do Parque Municipal “Vô Costa”.  Ofício nº. 349/2017, do
Gabinete  do  Prefeito,  em resposta  ao  Requerimento  53/2017,  da  Comissão  de  Legislação,
Justiça  e  Redação,  onde  solicita  informações  sobre  o  Projeto  de  Lei  2098/2017.  Ofício  nº.
350/2017, do Gabinete do Prefeito,  respondendo os seguintes  requerimentos:  Requerimento
65/2017,  do  Vereador  Jader,  informações  sobre  a  construção  da  ponte  no  Bairro  Praia;
Requerimento  66/2017,  do  Vereador  Geraldo,  informações  sobre  processo  licitatório  de
concessão de espaços públicos; Requerimento 67/2017, do Vereador André, informações sobre a
situação  financeira  do  Instituto  Municipal  de  Previdência  Social.  Ofício  nº.  312/2017,  da
Vereadora Aparecida Baeta, apresentando Emenda ao Projeto de Lei 501/2017 – Dispõe sobre
o atendimento  prioritário  no município  de Carandaí.  Ofício  nº.  316/2017,  dos  Vereadores
Naamã,  André  e  Éder,  apresentando  Emendas  ao  Projeto  de  Lei  2098/2017  –  Institui  o
Conselho  da  Cidade  de  Carandaí  e  dá  outras  providências.  DESPACHO  DAS
CORRESPONDÊNCIAS –  A  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências
recebidas,  informando  que  estariam na  Secretaria.  A Presidente  encaminhou  à  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação a Emenda ao Projeto de Lei 501/2017 e as Emendas ao Projeto de
Lei 2098/2017. A seguir, o Comandante da 120ª Companhia de Polícia  Militar,  1º Tem PM
Cristiano  Pires  Alvim,  fez  uso  da  Tribuna  Popular,  conforme  prevê  a  Resolução  7/1999,  e
discorreu sobre o trabalho na Polícia  Militar  em nosso município.  SEGUNDA PARTE DA
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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 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
terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu
a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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 terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura
do  parecer  de  redação  final  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  ao  Projeto  de
Resolução nº. 8/2017 – Cria o Centro de Apoio ao Cidadão – CAC e a Escola do Legislativo e
dá outras providências.  Em terceira  discussão e  votação,  foi  aprovado por unanimidade dos
presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 160/2017, do Vereador André,
apontando necessidade de acionamento  da Defesa Civil  para visitar  a residência  da Senhora
Neide. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade
dos  presentes.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a Indicação  nº.  162/2017,  do
Vereador  Milton, apontando necessidade  de melhorias  em calçamento  no distrito  Pedra  do
Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade
dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 164/2017, do
Vereador Naamã, apontando necessidade de recomposição e pintura das muretas em ponte, no
Bairro Herculano Pena. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes. O Vereador André solicitou retirada do Plenário, por motivos de
saúde, sendo o pedido deferido pela Presidente. Ato contínuo, colocou em única discussão a
Indicação  nº.  165/2017,  da  Vereadora  Imaculada,  apontando  necessidade  de  limpeza  e
iluminação pública na comunidade do Dombe. A proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão o
Requerimento nº.  71/2017,  da Vereadora Aparecida Baeta,  solicitando informações  sobre
lotes  de  propriedade  do  município  no  Bairro  Santana  e  Garças.  A  proponente  justificou  a
proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou
em única discussão o Requerimento nº. 73/2017, dos Vereadores Aparecida Baeta e Milton,
solicitando informações ao Executivo Municipal sobre colocação de luminárias e extensão de
rede elétrica no município.  Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na
sequência,  colocou em única  discussão o Requerimento nº.  75/2017,  do Vereador  André,
solicitando  informações  ao  Executivo  sobre  coleta  de  lixo  do  tipo  “papelão”,  Bairro  Ponte
Chave. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em
única discussão o Requerimento nº. 78/2017, do Vereador Naamã, solicitando acionamento da
Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar a situação de um
barranco no Bairro Vale Verde. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade,  colocou em única discussão a
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Moção de Pesar nº. 11/2017, dos Vereadores Aparecida Baeta e Aécio, a ser encaminhada à
família  do Senhor Antônio Francisco Gonçalves.  Os Vereadores  Aparecida  Baeta,  Valério e
Aécio teceram comentários.  Em única votação,  foi  aprovada por unanimidade dos presentes.
Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a Moção  de  Pesar  nº.  12/2017,  da  Vereadora
Aparecida  Baeta,  a  ser  encaminhada  à  família  do  Senhor  Francisco  José  de  Aquino.  A
proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
presentes.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a Moção  de  Aplausos  nº.  13/017,  da
Vereadora  Aparecida  Baeta,  a  ser  encaminhada  ao  Senhor  João  Roberto  de  Aquino.  As
Vereadoras Aparecida Baeta, Imaculada e Valério teceram comentários. Em única votação, foi
aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  O  Vereador  Éder  no  uso  art.  13,  inciso  VI  do
Regimento  Interno,  solicitou  à  Presidência  que  fosse  registrado  um  requerimento  verbal,
solicitando informações ao Executivo Municipal sobre a patrol que se encontra há 30 (trinta) dias
em uma oficina mecânica.  Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. 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 dos Vereadores Osmar e André e presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma 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”, 12 de junho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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