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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARRANCAS. Ao Vigésimo Quarto
dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete realizou-se a
Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Carrancas, sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Edson
Alves Ribeiro. Às dezenove horas foi feita a chamada,
pelo Nobre Secretário Vereador Biasy
Furtado
Guimarães
Alexandre quando se registrou a presença dos seguintes
Vereadores: Anderson Manoel da Silva, Aline Helena
Andrade, Cláudia Mara Nogueira, Maria José Guimarães,
Poliana Rezende de Andrade, Idevando de Souza Neto.
Notou-se a ausência do Nobre Vereador André Naves Alves.
Por haver número legal o Excelentíssimo Senhor Presidente
invocando o nome de Deus deu por aberta a sessão. Feita a
leitura da Ata da Reunião anterior a mesma foi levada em
discussão, a Ata foi colocada em Votação sendo Aprovada por
unanimidade. Foi feita a leitura de convites e correspondências.
Leitura do Ofício nº 34/2017 da Secretaria Municipal de Educação
Solicitando a Indicação de um dos Vereadores para compor uma
Comissão de discussão do Plano de Carreira e remuneração dos
profissionais do Magistério (PCR), sendo que ao fim da reunião o
Excelentíssimo Sr. Presidente pergunta se algum Edil gostaria de
compor essa Comissão, sendo que a Nobre Vereadora
Professora Claudinha foi primeira e única a manifestar, ficando a
mesma indicada à Comissão. Leitura do Ofício nº 29/2017 da 6ª
Região da PMMG/ 8º Batalhão/ Destacamento Carrancas,
Solicitando a marcação de uma sessão entre o Órgão Legislativo
deste Município e a Guarnição Policial Militar de Carrancas, com
o objetivo de apresentar os policiais recém destacados à Fração
e debater assuntos pertinentes à segurança local. O
Excelentíssimo Sr. Presidente agradeceu a presença
dos
militares, fez elogios a grande melhora que já houve na
Segurança de Carrancas após o aumento do efetivo policial com
a chegada dos novos policiais e em seguida passou a palavra ao
Sub Comandante do Destacamento da PM de Carrancas
Sargento Maicon, que cumprimentou a todos, apresentou os
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novos policiais e fez uma breve explanação sobre o andamento
dos trabalhos da PM em Carrancas, os objetivos futuros, as
novas medidas que serão tomadas para melhorar cada vez mais
a segurança de Carrancas em todas as áreas, aconselhando um
trabalho conjunto entre as autoridades de Carrancas e se deixou
aberto para perguntas e considerações, sendo que todos os
nobres Vereadores que estavam presentes agradeceram a
presença das autoridades militares, desejaram boas vindas e
bom trabalho. Leitura do Ofício nº 08/2017 da Comissão de
Legislação Justiça e Redação Final informando o Parecer do Veto
ao Projeto de Lei Complementar 01/2017 de autoria da Mesa
Diretora que Altera a Redação do Anexo II da Lei
Complementar nº 62 de 24 de Novembro de 2016 que Dispõe
Sobre a Nova Estrutura Administrativa da Câmara e da
Outras Providências. O parecer ao Veto foi colocado em
Votação, sendo Aprovado por Unanimidade. Deu entrada nessa
Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 08/2017 de 22 de Maio de
2017 que altera a redação do §3º do art. 5º da Lei Municipal nº
1.485 de 22 de Junho de 2015, sendo o mesmo enviado para as
Comissões Pertencentes. Feita a Leitura do Ofício nº 7.370/2017
que apresenta Parecer Prévio sobre as Contas do Município
referente ao ano de 2015 . Leitura da Indicação nº 16/2017 de
autoria do Nobre Vereador Anderson, que sugere ao Prefeito
Municipal a possibilidade de ceder um funcionário da
limpeza municipal para higienizar as dependências do
quartel da Polícia Militar de Carrancas ao menos 1(uma) vez
por semana. O Nobre Vereador supracitado fez uma breve
explanação sobre a Indicação 16/2017 que em seguida foi
colocada em Votação, sendo Aprovada por Unanimidade. Como
Inscrita a fazer o uso da palavra a Nobre Vereadora Professora
Claudinha inicia o pronunciamento dizendo que recebeu uma
mensagem por uma rede social, em que o Presidente Temer
baixou um decreto colocando as forças armadas nas ruas de
Brasília para ajudar a conter a manifestação. A Nobre Vereadora
repudia esse decreto em que coloca em risco a democracia do
Brasil, sendo favorável à manifestações pacíficas pela
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democracia e pela liberdade. O Assessor Jurídico Dr. Rodrigo
pede a palavra ao Excelentíssimo Sr. Presidente e disse que não
iria entrar em detalhes pois o Nobre Vereador André está
ausente, mas que na última reunião de Comissões em que estava
assessorando, houve uma discussão com o Vereador André; e
que gostaria de frisar que nas próximas reuniões de Comissões
que o Vereador André estiver presente, irá ficar em sua sala e
qualquer dúvida estará a disposição para ajudar a solucionar.
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente
mandou que lavrasse a presente Ata, a qual depois de lida e
discutida se aprovada deverá ser por todos assinada.
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