ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 12ª Reunião Ordinária. Em única
votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Ener Boratto Roman membro
da equipe técnica da EMATER/MG, do escritório local de Carandaí, fez a apresentação do
Relatório de Atividades do exercício de 2017. Após a apresentação, os vereadores fizeram
indagações que foram respondidas pelo Senhor Ener. A Presidente agradeceu a presença do
Senhor Ener e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do dia.
PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, para a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de
R$ 13.950, 00 (treze mil, novecentos e cinquenta reais). Ofício 6601/2018, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o Parecer Prévio das Contas do Município
relativo à Prestação de Contas do Exercício de 2012. Carta 44/2018, da MRS Logística S.A.,
em resposta à Representação 12/2018, do Vereador Naamã, sobre construção de meio-fio e
passeio, poda e corte de árvore em rua do Bairro Pontilhão. Ofício 2/2018, da Deputada
Estadual Ione Pinheiro, sobre solicitação feita pelo Vereador Éder, informando liberação de
academia ao ar livre para a Comunidade do Campestre. Comunicado do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre celebração de convênio e liberação de recurso,
para aquisição de patrulha mecanizada. Ofício 163/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta
ao Requerimento 38/2018, do Vereador Milton, sobre possibilidade de colocação de quebramolas no Bairro Caolim. Ofício 164/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao
Requerimento 55/2018, dos Vereadores André, Aparecida Baeta, Imaculada, Milton e Naamã,
sobre a aplicação da Lei Complementar 119/2018. Ofício 170/2018, do Gabinete do Prefeito,
sobre convite do Encontro Técnico de apresentação do Programa Queijo Minas Artesanal da
Região Campo das Vertentes, no dia 16 de maio, na Câmara Municipal de Carandaí. Ofício
172/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 68/2018 do Vereador Naamã,
para instrução do Projeto de Lei 2134/2018; e a Indicação 60/2018, da Vereadora Maria
Imaculada, onde aponta a necessidade de colocação de avisos nos estabelecimentos de saúde,
sobre a Lei Municipal nº. 1794/2006. Ofício 169/2018, do Presidente da Comissão de
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Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, encaminhando Ata da Comissão sobre
visita ao Distrito de Hermilo Alves a respeito do Projeto de Lei 521/2018. Ofício 148/2018, da
Mesa Diretora, apresentando os Projetos: Projeto de Lei 522/2018 – Concede gratificação aos
servidores públicos pelo exercício de função de membros das comissões administrativas
permanentes da Câmara Municipal e dá outras providências. Projeto de Resolução 4/2018–
Altera dispositivos da Resolução 11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano
de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de
Carandaí. Projeto de Resolução 5/2018 – Dispõe sobre instituição de Comissões
Administrativas Permanentes na Câmara Municipal e dá outras providências. DESPACHO
DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Ofício 6601/2018, do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Lei 522/2018 e os Projetos de Resoluções 4/2018 e 5/2018 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E
PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do
Projeto de Lei 521/2018 – Dá denominação a logradouros no Distrito de Hermilo Alves e dá
outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
A seguir, a Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2137/2018 – Abre crédito adicional especial para atender
ao Programa Incremento do MAQ, na Unidade Orçamentária do Hospital Municipal Sant’Ana
de Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a
Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei 2136/2018 – Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº. 1982, de 6
de maio de 2011 e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Dando continuidade, a Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão
Especial pela aprovação do Projeto de Decreto 1/2018 – Concede título de cidadã benemérita à
Senhorita Leci Conceição do Nascimento. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, a Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela
aprovação do Projeto de Decreto 2/2018 - Concede título de cidadania honorária ao Senhor
Aurélio Ivan Pereira Rosas. Em única discussão, o Vereador Valério teceu comentários. Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Secretária procedeu a leitura do
parecer da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de Resolução 2/2018 – Altera
dispositivos da Resolução 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Indicação 59/2018, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de
alteração da Lei Municipal 1585/2001. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 66/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de
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recomposição de calçamento em rua do Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Indicação 82/2018, do Vereador Milton, apontando a
necessidade de poda de árvore em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Indicação 89/2018, do Vereador Milton, apontando a
necessidade de limpeza, patrolamento e encascalhamento de estrada no distrito Pedra do Sino e
Olhos d´Água. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento
30/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando valores de diárias com pernoite e sem pernoite e
a tabela exclusiva para alimentação dos agentes públicos municipais, consoante Lei 1820/2007.
Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 76/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações sobre o cumprimento da
Lei Municipal 1947/2010. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 77/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
solicitando informações para instrução do Projeto de Lei Complementar 183/2018. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 20/2018, do Vereador
André, a ser encaminhada ao Deputado Federal Bonifácio Andrada, solicitando intervenção para
o retorno do sinal da TV Globo Minas. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Ofício 170/2018, do Vereador Osmar, justificando ausência na 12ª Reunião
Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ofício 171/2018, do
Vereador Naamã, justificando ausência na 12ª Reunião Ordinária. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. A Presidente informou os Vereadores que não haverá
expediente na Câmara Municipal nos dias 27/04/2018 e 30/04/2018. Desta forma, foi transferida
a 14ª Reunião Ordinária do dia 30/04/2018 para o dia 02/05/2018. Consoante art. 107 do
Regimento Interno, inscrita na PALAVRA LIVRE, a Vereadora Maria Imaculada Wamser
falou sobre os Convênios do Poder Executivo. 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 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”, 23 de abril de 2018.
MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
Ata da 13ª Reunião Ordinária, em 23 de abril de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
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– Vice-Presidente –

Ata da 13ª Reunião Ordinária, em 23 de abril de 2018.

– Secretária –
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