ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 44ª 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: Comunicado
da Escola Estadual “Deputado Patrús de Sousa”, informando o período de matrículas para o 7º
ano do Ensino Fundamental, 1º ano do ensino médio regular e 1º período da EJA. Convite da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para a Cerimônia de Posse do Senhor
Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, no dia 01/01/2019, às 9h, na de sede
da ALMG. Ofício 490/2018, da Câmara Municipal, encaminhando ao Prefeito Municipal a
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 27/2018. Ofício 494/2018, da Câmara Municipal,
encaminhando ao Prefeito Municipal o Acórdão nº. 1047798 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a inclusão do FUNDEB na base de cálculo para
repasse de recursos ao Poder Legislativo Municipal. Ofício 494/2018, do Gabinete do Prefeito,
justificando ausência do Prefeito Municipal, conforme solicitado no requerimento 178/2018, do
Vereador Pedro Marconi para participar de reunião e prestar esclarecimentos e informações
sobre o transporte escolar técnico e universitário, aos vereadores e aos alunos usuários do
transporte. Ofício 496/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2158/2018 - Altera dispositivos da Lei Orçamentária 2265/2017. Ofício 499/2018, do Gabinete
do Prefeito, solicitando a convocação de reunião extraordinária para discussão e votação do
Projeto de Lei nº. 2265/2018 - Altera dispositivos da Lei Orçamentária 2265/2017. Ofício
89/2018, do Departamento Municipal de Educação, em resposta à Indicação 224/2018, da
Vereadora Maria Imaculada, sobre atendimento à Lei Federal 12.816/2013, que trata do
transporte a estudantes do ensino técnico e universitários. Carta 148/2018 da MRS Logística
S.A., em resposta à Representação 40/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, sobre instalação de
guaritas em passagem de nível em ponto que liga rua a Bairros do município e Representação
41/2018, do Vereador Éder, sobre instalação de sinalização sonora e cancela na Comunidade dos
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Moreiras. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente colocou à disposição
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o
Projeto de Lei 2158/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária realizou a leitura do parecer
de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar 2/2018 – Altera dispositivos da Lei Complementar 33, de 28 de junho de
1999, que institui o Código Sanitário do Município de Carandaí e dá outras providências. Em
terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Secretária realizou a
leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de Resolução 15/2018 –
Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí, onde a apresentação de
três emendas. A Presidente colocou a Emenda Modificativa 1, Emenda Aditiva 2 e Emenda
Supressiva 3 ao Projeto de Resolução 15/2018 – Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Carandaí, em primeira e segunda discussão e votação, sendo todas aprovadas por
unanimidade. A seguir, colocou o Projeto de Resolução 15/2018 – Dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira, segunda e terceira discussão e
votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, a Secretária procedeu a leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas
pela aprovação do Projeto de Lei 2152/2018 – Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Carandaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Em primeira,
segunda e terceira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação 232/2018,
das Vereadoras Maria Imaculada e Aparecida Baeta, apontando a necessidade de construção
de cerca no entorno da Escola Municipal da localidade da Matinada. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 233/2018, da Vereadora Maria Imaculada,
apontando a necessidade de melhorias em ponte do Bairro Praia. Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Indicação 234/2018, da Vereadora Maria Imaculada,
apontando a necessidade de pintura de faixa de pedestre localizada na Rua Raul Soares. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 235/2018, da Mesa
Diretora, apontando a necessidade de construção de ponte no Bairro Praia. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 236/2018, da Vereadora Aparecida Baeta,
apontando a necessidade de iluminação pública na Rua Manoel Batista Mendes, no Bairro Nossa
Senhora do Rosário. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
237/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de pavimentação de rua no
Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação
53/2018, do Vereador Pedro Marconi, a ser encaminhada ao Departamento de estradas de
Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, para colocação de placa de indicação da Rodovia 275,
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no trecho Carandaí-Lagoa Dourada, na entrada conhecida como “Três Coqueiros”. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 54/2018, da Vereadora
Aparecida Baeta, a ser encaminhada à UEM solicitando desconto em mensalidades de alunos
de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação
55/2018, dos Vereadores Aparecida Baeta, Maria Imaculada, Milton, Valério, Pedro
Marconi e Naamã, a ser encaminhada à varias instituições de ensino solicitando a relação de
alunos matriculados. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício
487/2018, do Vereador Osmar, justificando ausência na 44ª Reunião Ordinária, realizada em 10
de dezembro de 2018. Moção 49/2018, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, a ser
encaminhada à família do Senhor Jovino Vicente. Em única discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. A Presidente convocou todos os Vereadores, nos termos do art. 96, inciso I, do
Regimento Interno, para reunião extraordinária dia 20/12/2018, às 8h, com a seguinte Ordem do
Dia: Veto Total ao Projeto de Lei 537/2018 – Obriga estabelecimentos bancários a instalarem
grades de ferro nas fachadas externas; e Projeto de Lei 2265/2018 - Altera dispositivos da Lei
Orçamentária 2265/2017. A seguir, a Presidente deu início aos trabalhos de eleição e posse da
nova Mesa Diretora. A Secretária realizou a chamada nominal dos Vereadores, onde foi
verificado a presença de todos os edis. A Presidente informou que atendendo ao artigo 31, §3º,
da Lei Orgânica do Município, passaria à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o
biênio 2019/2020; e que conforme art. 154, § 3º, do Regimento Interno, os Vereadores serão
chamados nominalmente, e deverão responder através do voto público e nominal, o nome da
chapa ou candidato escolhido. Assim, perguntou aos vereadores se há algum registro de chapa
e/ou candidato para a eleição da Mesa Diretora. O Vereador Naamã registrou a candidatura da
Chapa 1: Presidente – Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, Vice-Presidente – Vereador
Milton Euzébio de Oliveira e Secretário – Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. O
Vereador Osmar Severino de Souza registrou sua candidatura avulsa ao cargo de Presidente. A
Secretária procedeu a chamada nominal dos Vereadores para a votação. Encerrada a votação,
verificou-se o seguinte resultado: a Chapa 1 obteve sete votos e o candidato Vereador Osmar
obteve quatro votos. Desta forma, a Mesa Diretora ficou assim constituída: Presidente –
Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, Vice-Presidente – Vereador Milton Euzébio de
Oliveira e Secretário – Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. A Presidente Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baeta declarou empossada a nova Mesa Diretora a partir de
primeiro de janeiro de dois mil e dezenove. A seguir, todos os Vereadores fizeram uso da palavra
e o Presidente eleito fez o seu pronunciamento. Na sequência, a Presidente repassou ao
Presidente eleito o Ofício nº. 491/2018, encaminhando o relatório de patrimônio móvel da
biblioteca pública da Câmara. Não havendo Vereador inscrito na Palavra Livre, a Presidente
passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada
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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 e quinze 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”, 17 de dezembro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 45ª Reunião Ordinária, em 17 de dezembro de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária –
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