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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARRANCAS. Ao Vigésimo Segundo
dia do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete realizouse a Quadragésima Quinta 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, Idevando de Souza Neto,
Thiago Ribeiro de Souza, Maria José Guimarães. Verificou-se
a ausência do Nobre Vereador André Naves Alves, que
apresentou atestado médico por mais 60 (sessenta) dias. O
Excelentíssimo Sr. Presidente comunica que já enviou a
convocação para o Vereador Suplente do Vereador André. Por
haver número legal o Excelentíssimo Senhor Presidente
invocando o nome de Deus deu por aberta a sessão. Foi feita a
leitura da Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordinária, a
mesma foi levada em discussão, a Ata foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura de Ofícios e
correspondências: Convite da AMALPA/AMVER para uma
assembleia ordinária na cidade de Tiradentes. Convite do
Sindicato Rural e Secretaria de Agricultura para o “I Encontro da
Família Rural de Carrancas”. Convite do Fórum de Itumirim para
cerimônia de entrega da medalha Desembargador Hélio Costa ao
médico Gilson de Oliveira Garcia. Extrato de Repasse de Verba
do Ministério da Educação. Leitura do Ofício nº 285/2017 e Ofício
nº 286/2017 da Prefeitura Municipal de Carrancas respondendo
alguns requerimentos da Nobre Vereadora Professora Claudinha.
Leitura do Ofício nº 59/2017 do Setor de Assistência Social,
convidando para uma roda de conversa sobre a Revolta dos
Escravos de Carrancas. Leitura do Ofício nº 74/2017 da
Secretaria Municipal de Educação, prestando esclarecimentos
sobre o uso desta casa Legislativa para realização da
Conferência Municipal de Educação, que foi questionado pelo
Senhor Presidente em sessão anterior. Foi feita a leitura da
mensagem ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 que
dispõe sobre o sistema tributário municipal e dá outras
providências. Pelo fato de ter dado entrada fora do prazo
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regimental de 48 (quarenta e oito) horas o Excelentíssimo Sr.
Presidente indagou aos Nobres Edis se aceitariam a entrada do
projeto, todos foram de acordo. A Nobre Vereadora Professora
Claudinha disse que está de acordo com a entrada do projeto no
dia de hoje, sendo que já solicitou a muito tempo do Executivo a
entrada desse projeto de suma importância nessa Casa
Legislativa. Salientou que gostaria que ficasse registrado apenas
a insatisfação em relação a demora e o pouco tempo para
apreciação desse projeto, pois trata de um assunto que mexe no
bolso e na vida das pessoas. O Assessor Jurídico Dr. Rodrigo
disse que é de extrema importância que se contrate um advogado
tributarista para auxiliar nos trabalhos do PLC 06/2017. Após
algumas discussões o Excelentíssimo Sr. Presidente disse que
não dará entrada no projeto no dia de hoje, apenas na semana
que vem. Como inscrito a fazer o uso da palavra, o Nobre
Vereador Anderson disse que apesar dos problemas, irá fazer um
elogio ao trabalho do Executivo na instalação dos pontos de
ônibus na cidade e na zona rural, um pedido de muitos anos e
que está sendo realizado agora. 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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