
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE AGOSTO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 secretariado pelo  secretário ad hoc o vereador
Eder Damasceno, que foi nomeado pela Presidente, devido a Vereadora Maria Imaculada estar
impossibilitada de exercer a função nesta data. A Presidente convidou a todos para a execução do
Hino Nacional. Na chamada inicial,  feita pelo Secretário constatou-se a presença de todos os
edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da
23ª Reunião Ordinária.  Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A
Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura  do expediente do dia.  PRIMEIRA
PARTE  DA  REUNIÃO  –  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS:  Comunicado  do
Ministério  da Educação,  informando a liberação  de recursos  financeiros  para a  execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total R$ 254.477,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais).Correspondências dos
CORREIOS,  informando  sobre  instalação  e  rescisão  contratual  de  Agência  de  Correios
Comunitária na localidade do Campestre. Correspondência da Empresa ATR+Construtora Ltda.,
em resposta à Representação 6/2017, do Vereador André e Representação 44/2017, da Vereadora
Aparecida  Baeta.  Memorando  128/2017,  da  Prefeitura  Municipal,  informando  solicitações
contidas no relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana sobre
providências de construção de muro de arrimo na Rua Castanheiras, Bairro Vale Verde. Ofício
391/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em  resposta  ao  ofício  333/2017,  efetuado  através  do
requerimento  verbal  aprovado  em reunião  ordinária  do  Vereador  Éder.  Ofício  393/2017,  do
Gabinete do Prefeito,  em resposta ao Requerimento 80/2017, da Vereadora Maria Imaculada.
Ofício 400/2017,  do Gabinete  do Prefeito,  solicitando a retirada  de pauta do Projeto  de Lei
Complementar  171/2017  -  Altera  a  Lei  Complementar  057/2007-  Plano  de  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
408/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em  resposta  ao  Requerimento  72/2017,  da  Vereadora
Aparecida  Baeta  e  providências  que estão  sendo tomadas  sobre  o  relatório  da Comissão  de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Ofício 409/2017, do Gabinete do Prefeito, em
resposta aos Requerimentos 71/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, Requerimento 73/2017, dos
Vereadores  Aparecida  Baeta  e  Milton  e  Requerimento  75/2017,  do  Vereador  André.  Ofício
440/2017, do Gabinete do Prefeito,  apresentando o Projeto de Lei 2114/2017 – Altera a Lei
2.218, de 14 de julho de 2016, que autoriza o Município de Carandaí a doar parte de área de
terreno  a  Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Chuí  e  dá  outras
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providências.  Ofício  120/2017,  do  Gabinete  do  Deputado  Federal  Bonifácio  de  Andrada,
informando a liberação de emenda parlamentar para a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de
Carandaí, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Ofício 068/2017, do Diretor
da  Escola  Estadual  “Deputado  Patrús  de  Sousa”,  convidando  para  a  Semana  Estadual  das
Juventudes, no período de 12 a 18 de agosto de 2017. Correspondência da CEMIG, em resposta
à  Representação 10/2017,  do Vereador  Geraldo.  Correspondência  da CEMIG, em resposta  à
Representação 41/2017, do Vereador André. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria.  Encaminhou o Projeto de Lei 2114/2017 à Comissões de Legislação, Justiça e
Redação.  Retirou de pauta o Projeto de Lei Complementar  171/2017, de acordo com Oficio
400/2017, do Executivo.  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES: Colocou em única discussão a Indicação 174/2017, da vereadora Maria
Imaculada, sugerindo criação de programas para os jovens. . Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 175/2017, da Vereadora Maria
Imaculada, sugerindo arborização no entorno do rio Carandaí. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 179/2017, do Vereador
Milton, apontando a necessidade de troca de manilha para escoamento das águas pluviais na
Comunidade do Córrego de Herculano Pena. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade,  colocou em única discussão a Indicação 180/2017, do Vereador Milton,
apontando a necessidade de manutenção de mata-burro na Comunidade de Herculano Pena. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na sequência,  colocou  em única  discussão  a
Indicação 182/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de colocação de redutores de
velocidade  na  Avenida  Francisco  do Carmo,  no Bairro Ponte Chave.  Em única  votação,  foi
aprovada  por  unanimidade.  A seguir,  colocou em única  discussão  a  Indicação  183/2017,  do
Vereador André, apontando a necessidade de tamponamento de buraco em rua do Bairro Ponte
Chave. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Dando  continuidade,  colocou  em única  discussão  a  Indicação  190/2017,  do  Vereador  Éder,
apontando a necessidade de manilhamento para escoamento de águas pluviais, na Comunidade
da Ressaca. O proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Ato contínuo colocou em única discussão a Indicação 191/2017, do Vereador Éder, apontando a
necessidade de manilhamento para escoamento das águas pluviais, na Vila dos Marcelinos. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na sequência,  colocou  em única  discussão  a
Indicação  192/2017,  do Vereador  Valério, apontando a necessidade  de colocação  de braço e
luminária em poste na Rua Paulo Abdalla, esquina com a Avenida Afrânio de Melo Franco. Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação
194/2017,  do Vereador Jader, apontando a necessidade de alargamento da Rua João Henriques
Pinto,  no Bairro  Praia.  A proposição  foi  justificada  pelo  proponente.  Em única  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 200/2017, da
Vereadora  Aparecida  Baeta,  sugerindo  a  colocação  de  mata-burros  na  Comunidade  do
Campestre. A proposição foi justificada pela proponente. Em única votação, foi aprovado por
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unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 
201/2017, do Vereador Aécio, apontando a necessidade de troca de quatro lâmpadas na quadra de
esportes do Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo,
colocou em única discussão a Representação 49/2017, das Vereadoras Aparecida Baeta e Maria
Imaculada,  a ser encaminhada ao Deputado Estadual Lafayette Andrada, solicitando apoio para
conclusão da última etapa da obra da quadra da escola estadual do Distrito Pedra do Sino. Os
Vereadores  Aparecida Baeta, André e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Representação 50/2017,
do Vereador Jader, a ser encaminhada à empresa Invepar Rodovias – Via 040, para desaterro
debaixo  da  ponte  da  rodovia  que  liga  o  Bairro  Ponte  Chave.  Os  Vereadores  André,  Jader,
Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. A Presidente cobrou das Comissões parecer ao Projeto 501/2017, que dispõe sobre
o atendimento prioritário no Município de Carandaí. Solicitou a Comissão Especial - Portaria
39/2017,  relatório  referente  ao  Requerimento  83/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  para
averiguar saneamento básico e limpeza no Bairro Herculano Pena. O Vereador Geraldo no uso
do art. 113, inciso VI, do Regimento Interno, fez uso da palavra e requereu a Presidente que
consultasse  o  Plenário  sobre  a  possibilidade  de  envio  de  um  Requerimento  ao  Executivo,
questionando  a situação  e  o cargo  que  exerce  o  Senhor Justino  Martins  Neto.  A Presidente
colocou  o  pedido  em discussão,  a  Vereadora  Maria  Imaculada  e  o  Vereador  André  teceram
comentários.  Colocado  em  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 ao Secretário 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 uma horas e quinze minutos. O
conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador
Éder  Damasceno  Silva,  Secretário ad  hoc,  solicitei  a  lavratura  da  presente  ata  que,  após
aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 1 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

ÉDER DAMASCENO SILVA

– Secretário ad hoc –
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