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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 ausência do Vereador Pedro Marconi e a presença dos demais 

edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 

3ª Reunião Ordinária.  Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Escola do 

Legislativo, Professora Leonor Bahia de Castilho, da Câmara Municipal de Carandaí, para 

palestra informativa sobre a Reforma da Previdência no dia 27 de fevereiro às 19 horas, na 

Câmara Municipal de Carandaí. Ofício 50/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei 2132 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial para manutenção de 

contribuições para associações no orçamento do Gabinete e Secretaria da Prefeitura Municipal. 

Correspondência da EMATER\MG frisando e destacando a importância de parceria para o 

progresso do Município. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou 

à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Projeto de Lei 2132/2018 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 procedeu a leitura do 

parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do Projeto de Lei 

Complementar 181/2017 – Altera a Lei Complementar 57/2007, que dispõe sobre o plano de 

cargos e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Carandaí, dispõe sobre a 

organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências. 

Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou 

em única discussão a Indicação 13/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de 

incentivo ao lazer e esporte à Comunidade da Matinada. Os Vereadores André e Maria 

Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 14/2018, do Vereador André, 

apontando a necessidade de recomposição de calçamento e desentupimento de rede de esgoto em 

rua do Bairro Garças. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Indicação 15/2018, do Vereador André, apontando 

a necessidade de encascalhamento e construção de valetas no Bairro Ponte Chave. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. A seguir, colocou em única discussão, a 

Indicação 16/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de patrolamento e 
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encascalhamento de ruas da COHAB. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos 

presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 20/2018, da Vereadora 

Imaculada, apontando a necessidade de instalação de banheiros químicos para pessoas com 

deficiência. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidades dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 

21/2018, da Vereadora Imaculada, sugerindo distribuição de cópia do Estatuto aos servidores 

municipais efetivos. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidades dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 24/2018, da 

Vereadora Imaculada, sugerindo acessibilidade aos deficientes nos passeios das principais vias 

públicas. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação 25/2018, da 

Vereadora Imaculada, sugerindo a implantação do Projeto “Horta em Casa". Em única 

votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Na sequência, colocou em única 

discussão, a Indicação 26/2018, da Vereadora Imaculada, sugerindo confecção de manual de 

processo administrativo e sindicância. A proponente justificou a proposição. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidades dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão 

Indicação 27/2018, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de operação tapa-

buracos em ruas do Bairro Santa Cecília.  Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos 

presentes. Em seguida, colocou em única discussão Indicação 28/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento da Rua Antônio 

dos Reis Albuquerque, no Bairro Celine. A proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. A seguir, colocou em única discussão 

Indicação 29/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza de bueiro na Rua 

Agoncilo Pereira Baeta, Pontilhão. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a 

Requerimento 10/2018, do Vereador André, solicitando ao Executivo informações sobre o 

projeto de reconstrução da ponte do Bairro Praia. Os Vereadores André e Maria Imaculada 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. A seguir, 

colocou em única discussão o Requerimento 16/2018, do Vereador Milton, solicitando ao 

Executivo que solicite ao Coordenador Municipal de Trânsito, que averigúe a possibilidade de 

colocação de dois quebra-molas na Rua Lauro Pereira Lima, Pedra do Sino. O proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. A 

seguir, colocou em única discussão o Requerimento 17/2018, do Vereador Milton, solicitando 

ao Executivo informações sobre o andamento do Processo da quadra desportiva de Distrito de 

Pedra do Sino. Os Vereadores Milton e Maria Imaculada teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. Ato contínuo, colocou em única 

discussão a Representação 2/2018, do Vereador André, a ser encaminhada ao DEER/MG, para 

a instalação de redutores de velocidades no decorrer da rodovia 275, que liga Carandaí a Capela 

Nova. Os Vereadores André, Geraldo e Valério teceram comentários. Em única votação, foi 
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aprovada por unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a 

Representação 3/2018, do vereador Milton, a ser encaminhada à MRS - Logística, solicitando 

a colocação de grade em bueiro, na Rua Agoncilo Pereira Baeta, Pontilhão. Em única votação, 

foi aprovada por unanimidades dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o 

Requerimento 18/2018, do Vereador André, solicitando ao Executivo informações sobre a 

entrega de correspondência dos Correios na comunidade do Campestre. O Vereador Éder teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. No uso ao art. 

113, inciso II do Regimento Interno, a Vereadora Maria Imaculada falou sobre a feira livre que 

acontece no Parque de Exposições. Os Vereadores Aparecida Baeta, André, Naamã e Aécio 

teceram comentários. O conteúdo dos discursos dos Vereadores encontra-se gravados e 

arquivados eletronicamente. No uso ao art. 113, inciso IV do Regimento Interno, o Vereador 

Éder solicitou que fosse encaminhada Moção de Pesar à família do Senhor Arnaldo de Aquino 

Franco. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Vereador 

Aécio informou que a Comissão Especial para estudo e reforma da LOM, retomará os trabalhos 

na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro. A Presidente informou que a Assessoria Jurídica 

estará na Casa no dia 29 de fevereiro; e falou sobre as denúncias e projetos em tramitação. 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 ausência do Vereador Pedro 

Marconi e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às vinte e uma 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”, 19 de fevereiro de 2018. 
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