ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos onze 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 19ª 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 Escola Municipal Sebastião Patrús de
Souza, para o Arraiá da Alegria, dia 01/07/2018, a partir das 14h30, em frente à Escola.
Comunicado da CEMIG, informando possível rompimento de contrato de arrecadação das
faturas de energia elétrica através das Casas Lotéricas, a partir de 26/06/2018. Comunicação
Externa nº. 230/2018 – DTCL, da COPASA, em resposta à Representação 22/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, sobre obras para aumento de vazão da captação em Carandaí. Ofício
237/2018, do Gabinete do Prefeito, informando o valor do repasse que será de R$170.426,40,
no período de maio a dezembro/2018. Ofício 253/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta
ao Requerimento 86/2018 do Vereador Milton, sobre colocação de braços de luminárias,
extensão de rede e deslocamento de poste. Ofício 255, do Departamento Municipal de Saúde,
em agradecimento ao Vereador Osmar Severino de Souza pela conquista de emenda parlamentar
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Ofício 244/2018, dos Vereadores Aécio e Milton,
solicitando prorrogação de tempo para emissão de parecer ao Veto Total ao Projeto de Lei
521/2018 – Dá denominação a Logradouros no Distrito de Hermilo Alves. Ofício 248/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Resolução 8/2018 - Dá denominação à
Galeria dos Presidentes. Ofício 249/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
apresentando a Emenda Aditiva 7; a Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 4; e
a Subemenda Supressiva 1 à Emenda Supressiva 6; todas 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 o Projeto de Resolução 8/2018 e a Emenda Aditiva 7; a Subemenda Modificativa 1
à Emenda Modificativa 4; e a Subemenda Supressiva 1 à Emenda Supressiva 6; todas ao Projeto
de Lei 2128/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA
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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 Aditiva 5 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 129/2018, da Vereadora Aparecida Baeta,
apontando a necessidade de patrolamento de estradas na Comunidade do Chuí. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 130/2018, do Vereador Valério,
apontando a necessidade de colocação de braços e luminárias em rua do Bairro Rosário. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 131/2018, da Vereadora
Aparecida Baeta, reiterando a Indicação 28/2018, necessidade de patrolamento e
encascalhamento em Rua do Bairro Celine. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 133/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de
destinação da água de uma nascente que está escoando na Rua Flor de Lis. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 136/2018, do Vereador Éder, apontando a
necessidade de patrolamento, encascalhamento e limpeza de estradas. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 29/2018, da Vereadora Aparecida
Baeta, a ser encaminhada ao Gerente do banco do Brasil – Agência Carandaí/MG. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 96/2018, da Vereadora
Maria Imaculada, solicitando ao Executivo, listagem de todos profissionais (efetivos e
contratados) que participaram da campanha da febre amarela, contendo nome, remuneração,
valores de horas-extras e adicionais noturnos. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento 97/2018, dos Vereadores Aécio e Milton, solicitando ao
Executivo, cópia do levantamento topográfico realizado no Distrito de Hermilo Alves. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 98/2018, do Vereador
Milton, solicitando ao Executivo providências em relação ao esgoto que corre a céu aberto na
Rua Gilson Manulli, em Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento 99/2018, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando ao
Executivo informações acerca do NASF. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento 100/2018, do Vereador Éder, solicitando ao Executivo
informações quanto à previsão de recapeamento de asfalto no trevo e ao redor da estação
ferroviária do distrito Hermilo Alves. 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 uma horas e dez minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se
Ata da 20ª Reunião Ordinária, em 11 de junho de 2018.
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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”, 11 de junho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 20ª Reunião Ordinária, em 11 de junho de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária–
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