
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
vinte  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 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 5ª
Reunião  Ordinária.  Em  única  discussão  e  votação,  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  A
Presidente solicitou à Secretária que procedesse do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Ofício nº. 138/2016, do Gabinete do
Prefeito,  desconsiderando o Ofício 126/2017 sobre o Projeto de Lei Complementar 164/2017.
Ofício nº. 141/2017, do Gabinete do Prefeito,  encaminhando cópia do e-mail do Gabinete da
Deputada Estadual Ione Pinheiro, sobre curso direcionado a vereadores e servidores das câmaras
municipais.  Ofício  nº.  137/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei
2099/2017 – Institui a política municipal de saneamento básico e dá outras providências. Ofício
nº. 39/2017, do Departamento Municipal de Educação, informando as medições de linhas de
transporte escolar. Ofício nº. 40/2017, do Departamento Municipal de Educação, informando
as medições de linhas de transporte escolar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei  2099/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação  e  de  Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade  Urbana.  SEGUNDA  PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:  A seguir,
colocou em única discussão a Indicação 45/2017, da Vereadora Maria Imaculada, sugerindo
a  construção  de  um  parque  de  recreação  infantil  na  Comunidade  dos  Moreiras.  Em  única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação
46/2017, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de colocação de luminárias
na localidade das Porteiras. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação
47/2017, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de construção de muro na
Sede da Associação do Bairro  Santa  Cecília.  Os Vereadores  Imaculada,  Valério,  Aparecida,
Geraldo, Naamã e Aécio teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Ato  contínuo,  colocou  em única  discussão  a  Indicação  48/2017,  da Vereadora  Aparecida
Baeta, apontando a necessidade de colocação de luminárias em rua do Bairro Nossa Senhora do
Rosário. A proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A
seguir,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  53/2017,  do  Vereador  Milton,  sugerindo
limpeza,  capina  e  operação  tapa-buraco  nos  Bairros  Herculano  Pena  e  Novo Horizonte.  Os
Vereadores  Imaculada  e  Milton  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
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unanimidade.  Na sequência, colocou em única discussão a  Indicação 54/2017, do Vereador
Milton,  apontando a necessidade de contenção de barranco que está desmoronando em rua do
Bairro Herculano Pena. O proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  55/2017,  da
Vereadora Imaculada,  apresentando anteprojeto de lei. A proponente justificou a proposição.
Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única  discussão  a
Indicação 56/2017, do Vereador Éder,  apontando a necessidade de ativação de poço semi-
artesiano na Vila Nascimento, do Corte de Pedra. Os Vereadores Éder, Naamã e Geraldo teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão  a  Indicação  58/2017,  do  Vereador  Éder,  sugerindo  a  reativação  da  escola  da
Comunidade do Chuí. Os Vereadores Éder, Imaculada, Geraldo, Valério, Naamã e Aparecida
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em
única discussão a Indicação 59/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a diminuição
da  altura  do  muro  do  Parque  “Vô  Costa”.  As  Vereadoras  Aparecida  e  Imaculada  teceram
comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  A seguir,  colocou em única
discussão a Indicação 60/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a transporte escolar.
Os  Vereadores  Aparecida,  Imaculada  e  Éder  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 61/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta,  sugerindo extensão de rede elétrica em rua do Bairro Crespo.
Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 62/2017, do Vereador Geraldo,
apontando  a  necessidade  de  patrolamento  na  estrada  que  liga  as  Comunidades  Mineiros  e
Periquito. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Ato contínuo, colocou em única
discussão a  Indicação 66/2017, do Vereador Valério,  apontando a necessidade de melhorias
em ponte  na  comunidade  do Bom Jardim.  O proponente  justificou  a  proposição.  Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento
18/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  o
cumprimento  da Lei  Municipal  1949/2010.  A proponente  justificou  a  proposição.  Em única
votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  o
Requerimento 25/2017, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana,
solicitando prorrogação de prazo para elaboração de relatório  sobre a  situação do transporte
escolar  do  ensino  fundamental,  médio  e  universitário.  Em única  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão o  Requerimento 26/2017, do Vereador
André,  solicitando ao Executivo Municipal  informações  sobre valores  em conta bancária.  O
proponente  teceu  comentário.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Dando
continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Representação  6/2017,  do  Vereador  André,
solicitando à empresa ATR Mais Construtora informações sobre o loteamento Vila da Serra. Os
Vereadores  André  e  Geraldo  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade.  A seguir,  colocou em única discussão o  Relatório da Comissão de Serviços,
Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre problemas em rede de esgoto na Comunidade
do  Campestre.  Os  Vereadores  Aécio,  Geraldo  e  Aparecida  teceram  comentários.  Em única
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votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Relatório
da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre condições precárias
em rua da Comunidade do Chuí. Os Vereadores Milton, Aécio, Naamã e Aparecida teceram
comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Inscrita  a  palavra  livre,  a
Vereadora Imaculada  falou sobre o acidente no distrito Pedra do Sino. Também inscrita na
palavra  livre,  a  Vereadora Aparecida Baeta  falou sobre o Dia Internacional  da Mulher.  O
conteúdo dos  discursos  das vereadores  encontram-se gravados eletronicamente.  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 Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e quarenta 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”, 6 de março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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