ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SETE DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos sete dias do mês de maio 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 14ª Reunião Ordinária. Em única votação, a
ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente passou a palavra à Secretária para que
procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO –
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da AMALPA, para próxima Assembleia, no
dia 11 de maio, às 9 horas, em Ouro Branco/MG. Comunicado do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos para a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 61.289,15 ( sessenta e um mil, duzentos e oitenta
e nove reais e quinze centavos). Ofício MRS Logística, respondendo a Representação 11/2018
do Vereador Valério, onde solicita informações sobre a diminuição dos trilhos na passagem da
Rua Major João Rocha.Ofício 26/2018, da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura
Municipal de Carandaí, encaminhando ofício da Superintendência Regional de Saúde de
Barbacena/MG, para convocar para reunião que tratará sobre a Influenza, no dia 7 de maio de
2018, às 13h30, no prédio da Prefeitura Municipal de Carandaí – 5º andar. Ofício 1137/2018, do
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, em
resposta à Representação 2/2018, do Vereador André, sobre possibilidade de implantação de
redutores de velocidade na Rodovia MG – 275, trecho Carandaí-Capela Nova. Ofício 173/2018,
do Vereador Geraldo, apresentando o Projeto de Lei 523/2018 – Dá denominação à Praça da
Igreja do Distrito Hermilo Alves, localizada no entorno da Igreja “São Sebastião”.Ofício
181/2018, do Vereador Geraldo, apresentando o Projeto de Decreto 3/2018 – Concede título
de cidadão honorário ao Senhor Joaquim Vilaça de Vasconcelos. Ofício 189/2018, da
Vereadora Imaculada, apresentando o Projeto de Lei 526/2018 – Dispõe sobre a instituição
da Semana Municipal da Mulher e dá outras providências. Ofício 323/2018, do Deputado
Lafayette de Andrada, informando a apresentação de emenda parlamentar para o município de
Carandaí, pra instalação de “academia ao ar livre” na Comunidade do Campestre.
Correspondência do Deputado Bonifácio de Andrada, informando a liberação de emenda
parlamentar no valor de 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) para o Hospital Municipal de
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Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou
Projeto de Lei 523/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras
Municipais e Mobilidade Urbano. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 3/2018 à
Comissão Especial constituída pelos Vereadores Pedro Marconi, Eder e Naamã. Encaminhou o
Projeto de Lei 526/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Direitos Humanos,
do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do
parecer de redação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2138/2018
– Altera dispositivo da Lei Orçamentária 2265/2017. Em terceira discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Indicação 85/2018, do Vereador André, apontando a necessidade
de operação tapa-buracos nas ruas principais do Bairro Vale Verde. Em única discussão, o
proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação
86/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de operação tapa-buracos nas ruas
adjacentes do Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 87/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de notificação
de proprietário de lote vago na zona urbana do Município. Em única discussão, os Vereadores
André, Geraldo e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 88/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de
colocação de luminárias na Rua Ramon Horta da Costa. Em única discussão, a proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 92/2018,
do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza em rua do Distrito Pedra do Sino. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 96/2018, do Vereador
Valério, sugerindo colocação de tambor em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 97/2018, do Vereador Valério, apontando a
necessidade de limpeza em campo de malha, no Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 43/2018, da Vereadora
Imaculada, solicitando ao CARANDAÍ-PREV, informações sobre parcelamento de débitos do
excedente da despesa administrativa, relativas à competências até fevereiro de 2013, consoante
Lei Municipal 2116/2014. Em única discussão, a proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 58/2018, da Vereadora Imaculada,
solicitando a composição da Comissão de Arborização Urbana, consoante Lei Municipal
2118/2014. Em única discussão, a proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento 79/2018, do Vereador Éder, solicitando
informações sobre a reconstituição da ponte localizada no Distrito Hermilo Alves. Em única
discussão, os Vereadores Éder e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi
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aprovado por unanimidade. Requerimento 80/2018, do Vereador Éder, solicitando
informações sobre o início dos serviços de instalação de energia elétrica no Distrito Hermilo
Alves. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 81/2018,
do Vereador Éder, solicitando informações sobre a representação da Sociedade de São Vicente
de Paulo no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Em única discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. Requerimento 82/2018, do Vereador Aécio, solicitando
informações sobre a obra de calçamento da Rua Paulo Batista Gravina, ao lado da sede da
Câmara Municipal. Os Vereadores Aécio e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos 5/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser
encaminhada às Fanfarras da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira e Escola Estadual
Deputado Patrús de Sousa. Em única discussão, as Vereadores Aparecida Baeta e Maria
Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de
Aplausos 12/2018, da Vereadora Imaculada, a ser encaminhada ao Senhor Vicente de Paulo
da Silva. Em única discussão, a proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 27/2018, do Vereador Valério, a ser
encaminhada à diretoras das escolas municipais. Em única discussão, o proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício 183/2018, do Vereador
André, justificando ausência na 14ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. 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 horas e cinqüenta 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”, 7 de maio de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

Ata da 15ª Reunião Ordinária, em 7 de maio de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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