ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DIAS DO MÊS DE
MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e um 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 Secretáriaconstatou-sea ausência do Vereador Osmar Severino e a presença dos demais
edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da
16ª Reunião Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes.A
Presidente passoua palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do
dia.PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:Convite
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para o “Debate público de desenvolvimento urbano
e regularização fundiária”, no dia 28 de maio, no Auditório José Alencar Gomes da Silva – Belo
Horizonte/MG. Correspondência do escritor mineiro, Senhor José Gonçalves de Lima, para
divulgação de seu livro e possível aquisição para biblioteca pública, com título da obra
“Silvestre de Lima”(in memorina, com destaque em vida onde esteve presente na assinatura da
Lei Áurea). Convite de Ana Flávia (filha do Porroca), para um evento no Garças Clube, dia
02/06/2018, às 22h30, em homenagem à memória de seu pai.Ofício 70/2018, do Prefeito
Municipal de Ressaquinha, em resposta à Representação 15/2018, do Vereador Éder, sobre
possibilidade de alteração de data da “Exposição Agropecuária de Ressaquinha”.Ofício
3004/2018, do 31º Batalhão de Polícia Militar, em resposta à Representação 55/2017, do
Vereador Aécio, sobre possibilidade de instalação de posto policial no Bairro Ponte
Chave.Ofício 216/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 76/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, sobre cumprimento de Lei Municipal 1.947/2010 - Institui o ensino
dos direitos humanos e cidadania no currículo escolar do ensino fundamental da rede municipal
e contém outras providências.Ofício 217/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao
Requerimento 75/2018, da Vereadora Imaculada, sobre nomeação de candidatos do concurso
pública – Edital 1/2013.Ofício 218/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao
Requerimento 81/2018, do Vereador Éder, sobre a representação da Sociedade de São Vicente
de Paulo no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.Ofício 234/2018, do Gabinete
do Prefeito, em resposta ao Requerimento 32/2018, da Vereadora Maria Imaculada, onde
solicita informações sobre terrenos de escolas.Comunicação Externa 215/2018, da COPASA,
em resposta à Representação 21/2018, do Vereador André, onde solicita informações acerca dos
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motivos que estão ensejaram na péssima qualidade de água fornecida no bairro Estação no início
do mês de abril.Ofício 209/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando
as Emendas Modificativa 1, Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de Lei 2128/2017 – Institui o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí e dá outras
providências.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou as
Emendas Modificativa 1, Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de Lei 2128/2017 à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. A seguir, a Presidente convidou Excelentíssimo Prefeito
Municipal Washington Luiz Gravina Teixeira, para tomar assento ao Plenário, para prestar
esclarecimentos e informações sobre a reconstrução da ponte do Bairro Praia e a fiscalização
para limpeza de lotes na zona urbana da cidade, com a notificação dos proprietários. Os
Vereadores fizeram indagações que foram respondidas pelo Senhor Prefeito. SEGUNDA
PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E
PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 3/2018 – Concede título de cidadania honorária
ao Senhor Joaquim Vilaça de Vasconcelos. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação 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 terceira discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. A Presidente colocou em única discussão e votação, as seguintes
indicações, para votação em bloco: Indicação 104/2018, do Vereador André, para colocação de
luminárias em Rua do Bairro Crespo; Indicação 107/2018, do Vereador Naamã, para
patrolamento, encascalhamento e limpeza das estradas das Comunidades do Palmeiras, Córrego
do Meio, Velame, Capão Grande e região; Indicação 108/2018, do Vereador Naamã, para
instalação de tubulão na localidade das “Taipas”; Indicação 109/2018, da Vereadora
Imaculada, para adequação da Lei Complementar 57/2007; Indicação 110/2018, do Vereador
Valério, para manutenção na Escola Municipal Cristiano Rodrigues Pereira, da Comunidade do
Dombe; Indicação 111/2018, do Vereador Valério, para manutenção no “Espaço Público
Vanda Gonçalves de Assis”; Indicação 113/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, para
manutenção na Praça Nossa Senhora do Rosário; e Indicação 116/2018, do Vereador Milton,
para substituição de tambores de lixo no Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação,
todas as indicações foram aprovadas por unanimidade dos presentes. A Presidente colocou em
única discussão e votação, os seguintes requerimentos, para votação em bloco: Requerimento
74/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando o acionamento da Comissão de Saúde,
saneamento e Meio Ambiente, para averiguar a situação da água na Vila Nascimento;
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Requerimento 89/2018, do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo informações
sobre a manutenção do Parque Aquático “Prefeito Pedro Amaral”; Requerimento 90/2018, do
Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo informações sobre área de sua propriedade
(Executivo), localizada nos fundos do Paço Legislativo; e Requerimento 91/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Departamento Municipal de Saúde a possibilidade
de vacinação de gripe para os servidores e Vereadores. Em única discussão e votação, todos os
requerimentos foram aprovados por unanimidade dos presentes. A Presidente colocou em única
discussão e votação, as seguintes representações, para votação em bloco: Representação
25/2018, do Vereador André, a ser encaminhada à Agência dos CORREIOS/Carandaí, sobre
atraso em entrega de correspondências em Rua do Bairro Crespo; e Representação 26/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à empresa Via 040, para avaliação técnica no
Km 671. Em única discussão e votação, todas as representações foram aprovadas por
unanimidade dos presentes. A Presidente colocou em única discussão e votação, as seguintes
moções, para votação em bloco: Moção de Aplausos 32/2018, do Vereador Éder, a ser
encaminhada à Senhora Maria da Glória Damasceno Silva; Moção de Aplausos 35/2018, do
Vereador Osmar, a ser encaminhada aos servidores municipais da Casa Lar; e Moção de
Aplausos 38/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada ao Senhor Valdeci Rocha Pires. Em
única discussão e votação, todas as moções foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
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 ausência do Vereador
Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às vinte e duas 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”, 21 de maio de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 17ª Reunião Ordinária, em 21 de maio de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária–
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