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

Aos treze dias do mês de março 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 a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a sessão

e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 6ª 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:  Convite da Arquidiocese de Mariana/MG, para ordenação a Bispo Monsenhor

Geovane Luís da Silva, na Basílica de São José, em Barbacena/MG, no dia 25 de março de 2017,

às  10  horas.  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 de R$ 103.610,57 (cento e três mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

Convite da EMATER, para apresentação do relatório anual de atividades do ano de 2016, no dia

23 de março, às 9 horas, na Câmara Municipal.  Ata da Reunião da Associação, Moradores,

Polícia  Rodoviária  Federal,  Polícia  Militar,  Vereadores,  Membro  da  CONSEP  e

Representante da Concessionária Invepar – VIA 040,  sobre as paralisações da rodovia BR-

040 no distrito Pedra do Sino. E-mail da CEMIG, respondendo a Representação nº. 1/2017 do

Vereador André, onde solicita a recolocação de fio-terra em poste na localidade da “Vendinha”.

E-mail da CEMIG, respondendo a Representação nº. 3/2017 do Vereador Milton, onde solicita

a poda de árvores na Rua Rogério Meirelles, no distrito Pedra do Sino. Ofício nº. 98/2017, da

Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Chuí,  solicitando  o

acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para cobrar do

Executivo a limpeza das ruas do Chuí. Ofício nº. 99/2017, da Associação Comunitária e dos

Pequenos Produtores Rurais do Chuí,  agradecendo o empenho da Câmara Municipal para a

reabertura  da  escola  do  Chuí.  Ofício  nº.  1/2017,  da  Câmara  Municipal  de  Queluzito,

informando a composição da Mesa Diretora, para o exercício de 2017. Convite do Parlamento

Jovem Carandaí/MG, para participar de reunião com parceiros do Projeto, no dia 17 de março,

às 9 horas.  Ofício 114/2017, do Vereador Osmar,  apresentando os Projetos: Projeto De Lei

489/2017 – Dá Denominação à Unidade da “Farmácia De Todos”; Projeto De Lei 490/2017 –

Dá Denominação à Unidade Básica de Saúde; e o Projeto De Lei 491/2017 – Dá Denominação

à  Unidade  Básica  de  Saúde.  DESPACHO DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  O  Presidente

colocou  à  disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na
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Secretaria. Encaminhou os Projetos de Leis 489/2017, 490/2017 e 491/2017, 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:  Colocou  em única  discussão  o  Requerimento  32/2017,  dos  Vereadores

Naamã  e  Maria  Imaculada,  solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  a  forma  de

preenchimento  da vaga de Assessor Jurídico da Autarquia  Hospital  Municipal  Sant’Ana.  Os

Vereadores  Naamã,  Imaculada,  Valério  e  André  teceram comentários.  Em única  votação,  o

requerimento  recebeu  5  (cinco)  votos  favoráveis  e  5  (cinco)  contrários,  tendo  a  Presidente

desempatado pela aprovação da proposição.  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 164/2017 – Altera a Lei Complementar 57/2007 – Plano de cargos

e  vencimentos  dos  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Carandaí  e  contém  outras

providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Dando

continuidade, colocou em única discussão o Ofício 117/2017, do Vereador Osmar, justificando

ausência na 6ª Reunião Ordinária. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir,

colocou em única discussão a  Indicação 39/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,  sugerindo

cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Vicente Barbosa na comunidade do

Campestre.  A  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a  Indicação 63/2017, da Vereadora

Aparecida,  sugerindo  reconhecimento  de  livro  como patrimônio  histórico  do  município.  Os

Vereadores Imaculada, Aparecida Baeta e Valério teceram comentários. Em única votação, foi

aprovada  por  unanimidade.  Dando  continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação

65/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  sugerindo revisão  nos  vencimentos  no  cargo  de

enfermeiro. As Vereadoras Aparecida e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação 67/2017, da

Vereadora Maria Imaculada,  sugerindo melhorias na quadra desportiva do Distrito Hermilo

Alves. Os Vereadores Éder e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada

por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 68/2017, do Vereador

Aécio, sugerindo limpeza, capina e operação tapa-buraco no Bairro Santa Cecília. O proponente

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em

única discussão a  Indicação 69/2017, da Vereadora Maria Imaculada,  sugerindo limpeza e

capina em ruas dos Bairros São Francisco e  Celine.  Os Vereadores Valério e Jader  teceram

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única

discussão  a  Indicação  70/2017,  dos  Vereadores  Aparecida  Baeta  e  Geraldo,  sugerindo

transporte aos Grupos de Alcoólicos Anônimos. Os Vereadores Aparecida, Imaculada, Geraldo e

Milton  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando

continuidade,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  71/2017,  do  Vereador  Naamã,
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sugerindo patrolamento,  encascalhamento e limpeza de estradas das comunidades do Capote,

Chácara, Jacu e região. Os Vereadores Aécio e Jader teceram comentários. Em única votação, foi

aprovada por unanimidade.  A Vereadora Aparecida Baeta no uso do art.  136, do Regimento

Interno,  solicitou  a  retirada  do  Requerimento  24/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,

solicitando ao Executivo o agendamento de visita à moradora do Bairro Celine, para verificar a

possibilidade de construção de muro de arrimo, devido a risco de desmoronamento de barranco

na residência; sendo o pedido deferido pelo Presidente. Em seguida, colocou em única discussão

o Requerimento 27/2017, do Vereador André,  solicitando ao Executivo informações sobre a

aplicabilidade da Lei 2172/2015. O  proponente justificou a proposição. Em única votação, foi

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 28/2017, do

Vereador Geraldo, solicitando ao Executivo informações sobre processo licitatório de banca de

revistas.  Em única votação,  foi  aprovado por unanimidade.  Na sequência,  colocou em única

discussão  o  Requerimento  30/2017,  do  Vereador  Éder,  solicitando  o  acionamento  da

Comissão de Saúde para verificar emissão de gases poluentes de empresa no Distrito Hermilo

Alves. Os Vereadores Éder, Geraldo e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi

aprovado  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento

33/2017, do Naamã,  solicitando ao Executivo cópia dos contratos de prestações de serviços

jurídico,  contábil,  tributário,  previdenciário,  pessoal,  educação,  saúde  e  outros.  Em  única

votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  a

Representação 7/2017, do Vereador André, a ser encaminhada a 120ª Cia da Polícia Militar,

solicitando o restabelecimento do posto policial no Distrito Pedra do Sino. Os Vereadores André,

Milton e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A

seguir,  colocou  em  única  discussão  a  Representação  8/2017,  do  Vereador  André,  a  ser

encaminhada à agência do Banco do Brasil solicitando informações quanto ao restabelecimento

da agência em Carandaí. Os Vereadores André, Imaculada, Geraldo, Aparecida e Aécio teceram

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única

discussão a Representação 9/2017, do Vereador André, a ser encaminhada à empresa Invepar

Rodovias – VIA 040, solicitando a construção de uma passarela de pedestres ou faixa ou quebra-

molas no trevo que dá acesso ao Bairro Crespo. O proponente teceu comentários.  Em única

votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a

Representação 10/2017, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à CEMIG, para entrega de

correspondências de moradores no Bairro Santana. O proponente justificou a proposição. Em

única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  a

Representação 11/2017, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à COPASA, para entrega de

correspondências  de  moradores  no  Bairro  Santana.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade.  No uso do art.  33,  do Regimento  Interno,  o  Vereador  Geraldo falou  sobre as

proposições que estão sendo apresentadas pelos Vereadores, solicitando obras complexas, como
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por exemplo, coberturas de quadras. Disse que se tratam de obras onerosas, diante da realidade

financeira do município. 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 vinte 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”, 13 de março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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