
ATA  DA  VIGÉSIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e seis 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 21ª 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. Os alunos participantes do Projeto Parlamento Jovem
apresentaram  as  propostas  aprovadas  na  Plenária  Municipal.  PRIMEIRA  PARTE  DA
REUNIÃO  –  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS:  Convite  da  Escola  Municipal  do
distrito  Hermilo  Alves,  para  participar  da  Arraiá  no  dia  2  de  junho.  Ofício  319/2017,  do
Deputado Estadual Lafayette de Andrada, em atenção à Representação do Vereador André Luiz.
Convite  do Prefeito  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete,  Sr.  Mário Marcus  Leão Dutra  e  do
Prefeito Municipal de Jeceaba, Sr. Fábio Vasconcelos, para realização da CCXXX (ducentésima
trigésima) Assembléia da AMALPA, dia 30 de junho, às 9h, no Centro Pastoral João XXIII, em
Jeceaba. Ofício 370/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei Complementar
170/2017 – Altera a Lei Complementar 055/2007 – Institui o Plano e Cargos e Vencimentos dos
Servidores,  dispõe  sobre  a  organização  administrativa  da  Autarquia  Hospital  Municipal
Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências. Ofício 371/2017, do Gabinete do Prefeito,
acrescentando  o  Conselho  Municipal  do  Patrimônio  Cultural  de  Carandaí  à  Relação  de
Conselhos anteriormente enviada. Ofício 377/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o
Projeto  de  Lei  Complementar  171/2017  –  Altera  a  Lei  Complementar  057/2007 –  Plano  e
Cargos e Vencimentos dos Servidores da Prefeitura Municipal  de Carandaí,  dispõe sobre a
organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências.
Ofício 378/2017,  do Gabinete  do Prefeito,  em resposta  ao Ofício  308/2017,  respondendo os
Requerimentos 69 e 70/2017. Ofício 379/2017, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto
de Lei nº. 2112/2017 - Altera a Lei nº. 2091/2013, de 23 de dezembro de 2013, que autoriza o
Executivo  a  implantar  no  Município  o  Programa  “Porteira  Adentro”  e  contém  outras
providências.  Ofício  380/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em referência  ao  Ofício  325/2017,
respondendo  o  Requerimento  81/2017.  Ofício  da  Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos
Produtores Rurais de Pedra do Sino e Região, informando sobre a Festa do Cavalo, realizada no
distrito.  Informação da CEMIG, em atenção à Representação 17/2017, do Vereador  Valério.
DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente colocou à disposição todas  as
correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de
Lei  Complementar  171/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  de  Finanças,
Orçamento  e  Tomada de Contas  e  de Saúde,  Saneamento  e  Meio Ambiente.  Encaminhou o
Projeto  de  Lei  Complementar  171/2017  à  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.
Encaminhou o Projeto de Lei 2112/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
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Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO:  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  E  PROPOSIÇÕES:  A
Secretaria  procede  a  leitura  do  parecer  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  pela
aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Resolução 3/2017 – Institui o Código de
Ética  e  Decoro Parlamentar  da Câmara Municipal  de  Carandaí. Em primeira  discussão,  a
Vereadora  Aparecida  Baeta  teceu  comentários.  Em  primeira  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.   A Secretária
procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao
Projeto  de  Lei  2098/2017  –  Institui  o  Conselho  da  Cidade  de  Carandaí  e  dá  outras
providências. Em terceira  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  6/2017  –  Cria  o  espaço  internet  popular  da  Câmara  Municipal  de
Carandaí. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado 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 2110/2017 –
Altera a Lei nº 1854, de 27 de novembro de 2007, que define o limite das obrigações de pequeno
valor para pagamento sem precatório e contém outras providências. Em primeira, segunda e
terceira  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única
discussão a  Indicação 155/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  apontando a necessidade
colocação  de  luminárias  em  rua  do  bairro  Vila  Real.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  158/2017,  da
Vereadora Aparecida Baeta,  apontando a necessidade de colocação de poste de braço com
luminárias em rua do bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  159/2017,  da
vereadora Aparecida Baêta,  apontando necessidade de formação do Conselho Municipal da
Mulher. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Ato contínuo,  colocou em única discussão a  Indicação nº.  173/2017, do vereador Valério,
apontando  necessidade  inclusão  da  disciplina  “Educação  para  o  Patrimônio  Cultural”  no
currículo escolar.  O proponente justificou a proposição.  Em única votação, foi  aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a  Indicação nº. 176/2017, da vereadora
Imaculada,  apontando  necessidade  de  reforma  no  prédio  da  prefeitura  e  jardinagem.  A
proponente  justificou  a  proposição.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Logo
após,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  177/2017,  da  vereadora  Imaculada,
apontando  necessidade  de  construção  de  bancos  e  cobertura  em  postos  de  embarque  e
desembarque  de  passageiros.  A  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 178/2017,
da  vereadora  Imaculada,  apontando  necessidade  de  criação  de  espaço  reservado  para
preservação da memória da cidade. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  nº.
72/2017,  da  vereadora  Aparecida  Baeta, solicitando  ao  Executivo  Municipal  cópia  do
calendário de eventos municipais. A proponente justificou a proposição.  Em única votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  nº.
83/2017, da Vereadora Aparecida Baêta,  solicitando acionamento da Comissão de Direitos
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Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza e Comissão de Serviços, Obras Municipais
e Mobilidade Urbana, para verificarem situação de saneamento básico no bairro Herculano Pena.
Os Vereadores Aparecida Baeta, André, Imaculada, Jader, Aécio e Naamã teceram comentários.
Após discussões, foi constituída uma Comissão Especial formada por Milton, Osmar e Aécio.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o
Requerimento nº. 89/2017, da vereadora Imaculada, solicitando acionamento da Comissão de
Educação,  Cultura,  Esporte,  Lazer,  Turismo  e  Juventude,  para  reunião  com  os  artistas  do
município.  Em única votação, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, colocou em única
discussão a Representação nº. 43/2017, da vereadora Aparecida Baêta, à CEMIG, solicitando
poda de árvores em rua do bairro Pontilhão. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A
seguir, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade  Urbana,  sobre  desmoronamento  de  barranco,  no  Bairro  Vale  Verde.  Em única
votação,  foi  aprovado por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou em única  discussão  o
Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e Comissão de
Educação,  Cultura,  Esporte,  Lazer,  Turismo e Juventude  sobre a  medição de linhas  dos
ônibus para estudantes. Em única votação, foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (um)
contrário. Em seguida, colocou em única discussão a Moção de Apoio 14/2017, à Câmara dos
Deputados, que dispõe sobre a aprovação do Projeto de Lei Complementar 362/2017. 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 quatorze 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”, 26 de junho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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