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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATORZE DE MAIO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

Aos quatorze 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 15ª 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 do Grupo “Encontro com a Vida de A.A.”, 

para reunião comemorativa do 26º aniversário, no dia 27 de maio de 2018, às 15 horas, no Salão 

de São Vicente de Paulo, em Carandaí. Ofício 192/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta 

ao requerimento 71/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, sobre previsão de atendimento de 

iluminação pública na localidade da Matinada. Ofício 199/2018, do Gabinete do Prefeito, em 

resposta ao requerimento 30/2018, da Vereadora Imaculada, sobre valores de diárias aos 

agentes públicos municipais. Ofício 211/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao 

Requerimento 77/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre 

impacto financeiro do PLC 183/2018. Ofício 215/2018, do Gabinete do Prefeito, informando 

que devidos a compromissos agendados, anteriormente, não poderá comparecer à reunião da 

Câmara. Ofício 13/2018, do Conselho Municipal de Saúde de Carandaí, solicitando 

informações sobre a reprovação do Projeto de Lei 2.134/2018. Correspondência da CEMIG, 

sobre solicitação do Vereador Éder, que solicitou substituição de transformador na propriedade 

Sítio dos Carvalhos. Ofício 190/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei Complementar 180/2017 – Altera a 

Lei Complementar 59/2007, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do 

Município de Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à 

disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei Complementar 180/2017 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. 

No uso art. 57, §2º, do Regimento Interno, o Vereador Naamã solicitou dispensa de interstício 

para apreciação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei Complementar 180/2017, sendo o 

pedido aprovado por unanimidade. A Presidente suspendeu a reunião para que as comissões se 
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reunissem para emissão dos pareceres. Retomando os trabalhos o Vereador Naamã solicitou que 

fosse incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar 180/2017, sendo o pedido 

aprovado por unanimidade. 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 Educação, Cultura, Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude, pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 

Complementar 180/2017 - Altera a Lei Complementar 59/2007, que institui o Plano de Carreira 

e Remuneração do Magistério do Município de Carandaí. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e 

Juventude, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 180/2017 - Altera a Lei 

Complementar 59/2007, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do 

Município de Carandaí. Em primeira discussão, os Vereadores Maria Imaculada e Valério 

teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda 

discussão, os Vereadores Valério, Naamã e Aparecida Baeta teceram comentários. Em segunda 

votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 98/2018, do Vereador Éder, apontando a 

necessidade de reforma do posto de saúde, na localidade dos Moreiras. O proponente teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 99/2018, do 

Vereador Éder, apontando a necessidade de melhorias em via pública nas localidades do 

Campestre e Chuí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 100/2018, da 

Vereadora Aparecida Baeta, reiterando indicação 142/2017, sobre visita técnica a moradora 

em vulnerabilidade social, na localidade do Capote. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 101/2018, do Vereador Aécio, apontando a necessidade de operação 

tapa-buracos em rua do Bairro Cruzeiro. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 102/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de remoção de quebra-

molas em rua do Bairro Córrego da Brígida. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 103/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de limpeza do antigo 

Almoxarifado, localizado no Bairro Olímpico. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 105/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de colocação de poste com 

braço e luminária em rua do Bairro Celine. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 106/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de notificação de 

proprietário de lote em rua do Bairro Vale Verde. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento 59/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo 

informações sobre o Conselho Municipal da Juventude, consoante a Lei Municipal 2044/2012. 

Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 60/2018, da Vereadora 

Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre o Conselho Municipal de Habitação, 
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consoante Lei Municipal 1841/2007. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 61/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando informações sobre a Lei 

Municipal 1741/2005. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

84/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações sobre o cumprimento do 

Piso Nacional do Magistério, consoante a Lei Federal 11.738/2008. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 85/2018, do Vereador André, solicitando ao 

Executivo que notifique proprietário de lote na Rua João Benjamin Pinto Pereira. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 86/2018, do Vereador Milton, 

solicitando ao Executivo informações sobre melhorias no Distrito Pedra do Sino. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 23/2018, do Vereador Éder, a ser 

encaminhada à MRS – Logística, para deslocamento de trilho na localidade do Campestre. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 24/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, a ser encaminhada à CEMIG, solicitando aumento de carga em transformador 

da localidade do Campestre. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de 

Aplausos 33/2018, do Vereador Osmar, a ser encaminhada aos servidores da Câmara 

Municipal de Carandaí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Pesar 

34/2018, de todos os Vereadores, a ser encaminhada aos familiares de Giliarde Cândido da 

Silva. Em única votação, foi aprovada 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 e uma horas e trinta 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”, 14 de maio de 2018. 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente – 
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– Secretária – 

 


