ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dezenove dias do mês de novembro 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 40ª 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
447/2018, do Gabinete do Prefeito, solicitando indicação do Poder Legislativo de servidor para
compor comissão especial de avaliação de bens insersíveis e sucatas do Executivo para serem
leiloados. Ofício 450/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação 204/2018, da
Vereadora Aparecida Baeta, sobre notificação de proprietário de lote para limpeza no Bairro
Vale Verde. Ofício 451/2018, da Comissão Especial, para estudo e reformulação da Lei
Orgânica e do Regimento Interno, apresentando o Projeto de Resolução 15/2008 – Dispõe sobre
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Correspondência da Associação
Mineira dos Municípios, informando sobre a situação de falta de repasse de verbas pelo estado
de Minas Gerais aos municípios mineiros e informando os valores devidos ao município de
Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente colocou à disposição
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA
PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E
PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 494/2018 – Dá denominação à Unidade Básica
de Saúde e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 495/2018 – Dá denominação à Unidade Básica
de Saúde e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de
Lei 537/2018 - Obriga estabelecimentos bancários a instalarem grades de ferro nas fachadas
externas. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Vereador Osmar solicitou adiamento de discussão e votação do Projeto de Lei 536/2018 –
Declara a Associação de Barraqueiros de Carandaí, Entidade de Utilidade Pública Municipal,
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sendo o pedido deferido pela Presidente. Indicação 218/2018 do Vereador Valério Domingos,
apontando a necessidade de operação “tapaburaco” na Rua Antônio Calvário. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 219/2018 do Vereador Valério
Domingos, apontando a necessidade de colocação de postes com braços e luminárias na Rua
Antônio Calvário. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
220/2018 do Vereador Valério Domingos, apontando a necessidade de patrolamento e
encascalhamento na estrada de acesso à localidade denominada “Pasto da Lagoa”. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 171/2018, dos Vereadores
Aparecida Baeta e Éder, solicitando informações ao Executivo sobre a possibilidade de
manutenção de funcionamento de turno na escola da Comunidade do Campestre. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ofício 446/2018, do Vereador Pedro
Marconi, justificando ausência na 39ª Reunião Ordinária, em 5 de novembro de 2018. 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. 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”, 19 de novembro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 41ª Reunião Ordinária, em 19 de novembro de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária –
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