ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E NOVEDE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e trinta 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. Havendo número regimental, a
Presidente declarou aberta a sessão. A seguir, a Presidente passou a palavra à Secretária para
leitura da ata da 37ª 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:Ofício
425/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 137/2018, da Comissão de
Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre visita de equipe de saúde à Comunidade do Retiro do
Baú. Os Vereadores Imaculada e Eder teceram comentários. Ofício 428/2018, do Gabinete do
Prefeito, em resposta à Indicação 171/2018, da Vereadora Imaculada; Indicação 176/2018, do
Vereador Valério; Indicação 177/2018, do Vereador Milton; Indicação 179/2018, do Vereador
Aécio; Indicação 186/2018, do Vereador Aécio e Indicação 188/2018, do Vereador Pedro Marconi.
Ofício 430/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando informações sobre os cargos
comissionados existentes. Ofício 433/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento
146/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para instrução do Projeto de Lei
2146/2018. Ofício 424/2018, do Vereador Osmar, apresentando o Projeto de Lei 495/2018 – Dá
denominação à Unidade Básica de Saúde 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 Lei495/2018 à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES:A Secretária realizou a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovaçãoProjeto de Resolução 13/2018 - Dispõe sobre a
Sessão Solene na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências.Em primeira e
segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Secretária procedeu a
leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de
Lei 14/2018 –Dispõe sobre a Semana de Comemorações de Natal na Câmara Municipal de
Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Ato contínuo a Presidente colocou em única discussão as seguintes
proposições: Indicação 211/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de recomposição
de calçamento em Rua do Bairro Santa Luzia. Em única discussão e votação, foi aprovada por
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unanimidade. Indicação 212/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de colocação de
postes com braços e luminárias em Rua do Bairro Vale Verde. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Requerimento 161/2018, do Vereador Milton, solicitando ao
Executivo informações sobre a conclusão do relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana, que apontou a necessidade de execução de serviços no Distrito Pedra do
Sino.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 163/2018, do
Vereador Aécio, sobre os desenhos que concorreram para a ilustração da capa da Lei Orgânica
Municipal.Os vereadores Aécio e Aparecida Baeta tecerem comentários.Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Representação 46/2018, do Vereador Milton, solicitando à CEMIG
providências para deslocamento de poste em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 47/2018, da Vereadora Aparecida Baeta,
sugerindo parceria entre o legislativo e a Polícia Civil para confecção de carteiras de identidade.Os
Vereadores Aparecida Baeta, Pedro Marconi e Imaculada, teceram comentários. Em única votação
foi aprovada por unanimidade. Representação 48/2018, do Vereador Milton, solicitando à CEMIG
providências para deslocamento de poste em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Éder no uso do inciso VI do art. 113, solicitou
que fosse incluída na Ordem do Dia a Indicação 213/2018, apontando a necessidade de
recomposição de ponte na Comunidade do Corte de Pedra. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade.Ofício 433/2018, do Vereador Geraldo, justificando ausência na 37ª
Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente
informou aos Edis que no dia 1º de novembro, quinta-feira, seria ponto facultativo no expediente do
legislativo, em comemoração ao dia do servidor público. 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 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”, 29 de outubro de 2018.
MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 38ª Reunião Ordinária, em 29 de outubro de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária –
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