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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

Aos quatro dias do mês de junho 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 18ª Reunião Ordinária. Em única votação, a 

ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente passoua palavra à Secretária para que procedesse 

a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado da MRS Logística, em resposta à 

Representação 17/2018, do Vereador Éder, sobre limpeza de canaleta da linha férrea, na 

Comunidade do Campestre. Ofício 16214/2018, do DNIT, em resposta à Representação 5/2018 

do Vereador Pedro Marconi, onde aponta a necessidade de construção de uma passagem 

subterrânea de pedestre na linha férrea entre a Rua Raul Soares e Avenida Afrânio de Melo 

Franco. Ofício 241/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 72/2018, do 

Vereador Milton, sobre melhorias em ruas do Distrito Pedra do Sino. Ofício 244/2018, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 61/2018, da Vereadora Imaculada, sobre 

cumprimento da Lei Municipal 1741/2005. Ofício 245/2018, do Gabinete do Prefeito, em 

resposta ao Requerimento 59/2018, da Vereadora Imaculada, sobre cumprimento da Lei 

Municipal 2044/2012. Ofício 247/2018, do Gabinete do Prefeito, encaminhando VETO 

TOTAL ao Projeto de Lei 521/2018 – Dá denominação a logradouros no Distrito Hermilo 

Alves e dá outras providências. Ofício 248/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao 

Requerimento 85/2018, do Vereador André, sobre notificação de proprietário de lote no Bairro 

da Garça. Ofício 250/2018, do Gabinete do Prefeito, comunicando dia e horário de reunião para 

estudo e mudança da lei da feira livre. Ofício 225/2018, do Vereador Pedro Marconi, 

apresentando o Projeto de Decreto 4/2018 - Concede título de cidadão honorário ao Senhor 

Marcos Alves Ferreira. Ofício 234/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

apresentando as Emendas Modificativa 4, Aditiva 5 e Supressiva 6 ao Projeto de Lei 2128/2017 

– Institui o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí e dá outras 

providências. Ofício 238/2018, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução 

7/2018 - Regulamenta o artigo 128 da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, e dá outras 

providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à 
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disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Veto Total ao Projeto de Lei 521/2018, composta pelos Vereadores Milton, André 

e Aécio. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 4/2018 à Comissão Especial constituída 

pelos Vereadores Éder, Maria Imaculada e Osmar. Encaminhou as Emendas Modificativa 4, 

Aditiva 5 e Supressiva 6 ao Projeto de Lei 2128/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Encaminhou o Projeto de Resolução 7/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 

2128/2017 – Institui o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí e dá 

outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação da Emenda Aditiva 2 ao Projeto de Lei 2128/2017 – Institui o estatuto dos 

servidores públicos civis do Município de Carandaí e dá outras providências. Em primeira e 

segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Supressiva 3 

ao Projeto de Lei 2128/2017 – Institui o estatuto dos servidores públicos civis do Município de 

Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Indicação 120/2018, do Vereador Éder, apontando a necessidade de limpeza 

de posto de saúde na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 121/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de colocação 

de braços e luminárias na Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Indicação 122/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de 

colocação de braços e luminárias em Rua da Comunidade do Dombe. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 124/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de equiparação de vencimentos de alguns cargos dos servidores municipais. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 125/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de limpeza e desentupimento de bueiro na localidade 

de Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

126/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza dos córregos do Distrito 

Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

127/2018, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de retirada de entulhos, lixo e ferro-

velho em Rua do Bairro Santa Luzia. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 128/2018, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de troca de 

lâmpadas e colocação de braços com luminárias em Ruas dos Bairros Celine e São Francisco. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 93/2018, da 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao Executivo informações sobre o 

Termo de Ajustamento de Conduta que trata da reformulação do programa de apoio ao 

transporte escolar, consoante Projeto de Lei 2141/2018. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Representação 28/2018, do Vereador Milton, a ser encaminhada 

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, para pintura de quebra-molas e 

colocação de placas na rodovia MG – 275. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Moção de Aplausos 36/2018, do Vereador Pedro Marconi, a ser encaminhada 

aos motoristas e garis do caminhão de lixo do Município. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 40/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a 

ser encaminhada a 79 GE – Barão de Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Ofício 236/2018, da Comissão de Legislação Justiça e Redação, solicitando 

Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei 2141/2018 - Dispõe sobre a reformulação 

do Programa de Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes de Cursos Técnicos ou 

Universitários e contém outras providencias, passando a ser denominado Programa de Apoio ao 

Transporte Intermunicipal para Estudantes do Ensino Profissionalizante, Técnico e 

Universitário, definem critérios e dá outras providências. 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 e duas horas. 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”, 4 de junho de 2018. 
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–Vice-Presidente– 

MARIA IMACULADA WAMSER 

–Secretária– 

 


