
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE

DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 Naamã e a presença dos demais edis. A
Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 31ª
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
Câmara  da  Prefeitura   Municipal  de  Carandaí,  para  as  atividades  do  Setembro  Amarelo  –
Prevenção ao Suicídio, dia 29 de setembro de 8h ao 12h na Praça dos Correios de 13h às 16h na
Câmara Municipal.  Ofício 535/2017, do Gabinete do Prefeito,  respondendo oficio 384/2017,
em referência ao Requerimento 95/2017 do Vereador Jader, sobre construção definitiva da Ponte
do Bairro Praia. Ofício 541/2017, do Gabinete do Prefeito, solicitando troca da primeira pagina
do Projeto de Lei  2116/2017, apresentado em 18/09/2016, devido a equivoco na numeração.
Ofício  483/2017,  da  Mesa  Diretora,  apresentando  os  projetos:  Projeto  de  Resolução  nº.
15/2017 - Dispõe sobre a criação e a denominação da Biblioteca Pública da Câmara Municipal
de Carandaí e dá outras providências;  Projeto de Resolução nº. 16/2017 -  Dispõe sobre a
denominação  da  Escola  do  Legislativo  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí;  Projeto  de
Resolução  nº.  17/2017  -  Dispõe  sobre  a  Semana  de  Comemorações  de  Natal  na  Câmara
Municipal de Carandaí e contém outras providências;  e  Projeto de Resolução nº. 18/2017 -
Dispõe sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências.
Ofício 504/2017, do Vereador Osmar Severino, apresentando o Projeto de Lei 510/2017 – Dá
denominação à Creche e Pré Escola Municipal. Ofício 505/2017, da Comissão de Participação
Popular,  informando que aproveitará  a oportunidade  da vinda do Encarregado da Copasa,  à
Câmara, para buscar informações e fazer o relatório da denúncia dos senhores Antonio Pereira
Martins e Paulo Maurício Martins. Correspondência da Masterlegis, Consultoria, Assessoria
e Treinamento,  informando sobre o 7º Encontro Nacional de Vereadores, em Brasília nos dias
04, 05 e 06 de outubro de 2017. Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro ao Projeto
de  Lei  nº.  2116/2017  -  “Autoriza  a  filiação  do  Município  de  Carandaí  à  Associação  dos
Municípios  da Microrregião da Mantiqueira  – AMMA”.  A seguir,  a  Presidente convidou os
representantes  da  concessionária  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  COPASA,
Senhores: Levindo José Fernandes de Paula – Encarregado de Sistemas de Carandaí, Alexandre
Roberto  da  Silva  –  Gerente  da  Regional  de  Conselheiro  Lafaiete  e  João  Rezende  Filho  –
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Engenheiro  de  Produção  e  Operação  do  Distrito  Regional  de  Conselheiro  Lafaiete;  para
prestarem  esclarecimentos  sobre  a  falta  de  água  ocorrida  na  cidade  e  sobre  o  roubo  de
equipamentos. Os conteúdos dos esclarecimentos e das indagações dos Vereadores encontram-se
gravadas  e  arquivadas  eletronicamente.  DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Resoluções 15, 16, 17 e 18/2017 e o Projeto de Lei
510/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação.  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a
leitura  do  parecer  da  Comissão  Especial  pela  aprovação  do  Projeto  de  Decreto  4/2017 –
Concede  Título  de  Cidadão  Benemérito  ao  Senhor  Moacir  Marciano  da  Silva. Em  única
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Os Vereadores Jader e André indagaram a
Presidente quanto ao retorno do Projeto de Lei Complementar 173/2017 para a pauta reunião da
Câmara, haja vista que se expirou o pedido de sobrestamento da Vereadora Maria Imaculada. A
Presidente  informou que o Exmo.  Prefeito  Municipal  virá  à  Câmara  Municipal  para  prestar
esclarecimentos  e  informações  sobre  o  referido  projeto,  na  próxima  segunda-feira,  às  18h
(dezoito  horas),  fato  pelo  qual  o  projeto  não  se  encontra  na  ordem do  dia.  Os  Vereadores
Geraldo, Valério e Maria Imaculada também se manifestaram quanto à tramitação do projeto. No
uso do art. 113, inciso VI, do Regimento Interno, o Vereador André solicitou que fosse incluído
na Ordem do Dia uma Representação à empresa Transcassio (Cassintur), solicitando informações
quanto a alteração na linha de alunos e passageiros nas comunidades Campestre, Chuí, Gerais e
Moreiras.  Os  Vereadores  André,  Geraldo,  Osmar  e  Valério  teceram  comentários.  Em única
votação, foi aprovada por oito votos favoráveis e um voto contrário. No uso do art. 113, inciso
VI, do Regimento Interno, o Vereador Éder solicitou que fosse incluído na Ordem do Dia um
Requerimento  ao  Executivo  Municipal,  solicitando  informações  quanto  a  precariedade  do
número de atendimentos médico no distrito Hermilo Alves, visto que o número de fichas não é
suficiente  para  atender  a  população.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
presentes. No uso do art. 136, do Regimento Interno, a Vereadora Maria Imaculada, solicitou a
retirada de pauta da  Indicação 226/2017,  onde apontava a necessidade de Excesso de terra na
localidade de Santa Cecília, sendo o pedido deferido pela Presidente. A seguir, colocou em única
discussão a Indicação 223/2017, do Vereador André,  apontando necessidade de instalação de
rede de esgoto e colocação de meios fios na Rua Antônio Henriques de Souza, no Bairro Ponte
Chave. O proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  239/2017,  do  Vereador
André,  apontando  necessidade  de  operação  tapa-buracos  nas  ruas  do  Bairro  Vale  Verde.  O
proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 269/2017, do Vereador Éder,
apontando necessidade de pavimentação na Rua Vereador João Henriques Pinto, no Bairro Praia.
Os  Vereadores  Éder,  André,  Jader  e  Geraldo  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade,  colocou em única discussão a
Indicação 282/2017, do Vereador Milton,  apontando necessidade de limpeza de córrego que
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passa pela Rua Alberto Pereira Lima, no distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 291/2017, do
Vereador Aécio,  apontando a necessidade de reforma e iluminação do Parque Municipal “Vô
Costa”. Os Vereadores Aécio, André e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação,
foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação 294/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza de córrego em
Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo,
colocou em única discussão a Indicação 295/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando
a  necessidade  patrolamento  e  encascalhamento  na  Estrada  da  Comunidade  da  “Picada”.  Os
Vereadores Aparecida Baeta e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 296/2017, dos
Vereadores  Aparecida  e  Aécio,  apontando  necessidade  patrolamento  e  encascalhamento  na
Estrada do “Tabuleiro”. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade,  colocou em única discussão a
Indicação 297/2017, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de redutores de velocidade
na Rua João Blazutti, no Bairro Estação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Logo após, colocou em única discussão a Indicação 300/2017, do Vereador Valério,
apontando a necessidade de construção de meio-fio e calçamento na Rua Acácio Dutra de Assis
no Bairro Cruzeiro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir,
colocou  em única  discussão  a  Indicação 301/2017,  da Vereadora  Imaculada,  apontando  a
necessidade de limpeza do Córrego do Bairro Crespo. Os Vereadores Maria Imaculada e André
teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Na
sequência, colocou em única discussão a Representação 65/2017, da Vereadora Imaculada, a
ser encaminhada à Empresa Invepar Rodovias – Via 040, sugerindo a construção de acostamento
para facilitar o acesso ao Bairro Santana. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes. No uso do art. 136, do Regimento Interno, a Vereadora Maria Imaculada, solicitou a
retirada  de  pauta  do  Requerimento  119/2017,  onde  solicitava  informações  à  Diretora-
Presidente  da Autarquia  Municipal  Sant´Ana de Carandaí,  Senhorita  Arlete  Batista  Coimbra,
sobre a composição da Equipe de Controle de Infecção Hospital e qual o dia das reuniões, sendo
o pedido deferido pela Presidente. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento
120/2017, da Vereadora Maria Imaculada,  solicitando ao Executivo Municipal informações
sobre  a  liberação  de  verbas  para  o  término  da  reforma  do  Ginásio  Poliesportivo  Jamerson
Rodrigues  Pereira.  Os  Vereadores  Maria  Imaculada,  André  e  Aparecida  Baeta  teceram
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou
em única discussão o  Requerimento 135/2017, dos Vereadores Jader e Naamã,  solicitando
informações ao Executivo Municipal sobre o processo de cessão aos Supermercados Sales e BH.
Os Vereadores Jader, Geraldo e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Moção de
Aplausos 28/2017, do Vereador Osmar, a ser encaminhada à Senhora Maria José da Silva Reis.
A  Vereadora  Maria  Imaculada  teceu  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
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unanimidade  dos  presentes.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Moção  de
Aplausos 29/2017, do Vereador Naamã, a ser encaminhada à Carandaínet Serviços de Internet
Ltda. e a todos seus funcionários pelo trabalho realizado no Município de Carandaí. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador Aécio no uso do art. 121, do
Regimento Interno, solicitou à Presidente que fosse feita a leitura da ata da reunião da Comissão
Especial realizada em vinte e um de setembro de dois mil e dezessete, sendo a leitura feita pela
Secretária. 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  do
Vereador Naamã e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às vinte e três 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”, 25 de setembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –

Ata da 30ª Reunião Ordinária, em 25 de setembro de 2017. Página 4


