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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos doze dias do mês de março 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 6ª 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: Comunicado do Ministério da Educação, informando 

a liberação de recursos financeiros para a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 107.573,45 (cento e sete mil, quinhentos e 

setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Convite da EMATER (Escritório local 

Carandaí), sobre Encontro Técnico - Queijo Minas Artesanal, no dia 16 de março, a partir das 9 

horas, em São João Del Rei (convite anexo). Ofício 112/2018, da Associação Comunitária e 

dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, convidando para participar da próxima reunião 

ordinária da entidade, dia 23 de março de 2018, às 19h30. Ofício 80/2018, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 6/2018, do Vereador André, sobre mapeamento de áreas 

de risco. Ofício 82/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 18/2018, do 

Vereador André, sobre problemas em entregas de correspondências na Comunidade do 

Campestre. Ofício 83/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 7/2018, 

sobre valor recebido pelo município pela empresa Via 040. Ofício 85/2018, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 16/2018, do Vereador Milton, sobre visita de responsável 

para estudo e viabilidade de colocação de quebra-molas em rua do Distrito Pedra do Sino. Ofício 

90/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 17/2018, do Vereador Milton, 

sobre o andamento do processo da quadra desportiva do Distrito Pedra do Sino. Ofício 91/2018, 

do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 5/2018, do Vereador André, sobre 

retirada de transmissão da TV integração. Ofício 92/2018, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei 517/2018. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Veto Total ao Projeto de Lei 

517/2018 à Comissão Especial composta pelos Vereadores Naamã, André e Valério. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 
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PROPOSIÇÕES: A Secretaria procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2120/2017 – Altera a redação da Lei Municipal 

1.978, de 22 de março de 2011, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de 

Trânsito – CMT e contém outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. A Secretaria procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2126/2017 – Institui o Calendário Oficial 

Esportivo do Município e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 1/2018 – Altera dispositivos da Resolução 

6, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Jornal da edilidade denominado 

“Legis-Lar, informativo oficial da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras providências. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, 

as Vereadoras Maria Imaculada e Aparecida Baeta teceram comentários. Em segunda votação, 

foi aprovado por unanimidade. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

ILEGALIDADE do Projeto de Lei Complementar 179/2018 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar 50, de 10 de outubro de 2006, que institui o Código de Obras do Município de 

Carandaí. Consoante dispõe o art. 56 do Regimento Interno, a Presidente colocou em única 

discussão o parecer da Comissão da Legislação, Justiça e Redação. Os Vereadores Naamã, 

André, Éder, Maria Imaculada, Geraldo, Valério e Aparecida Baeta teceram comentários. Em 

única votação, o parecer da comissão foi rejeitado por unanimidade. Desta forma, a Presidente 

colocou em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 179/2018. Os Vereadores 

Naamã, Geraldo, Milton e Valério teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou 

em única discussão a Indicação 42/2018, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade 

de campanha para uso racional de medicamentos. A proponente justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a 

Indicação 45/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de reconstrução de bueiro em 

centro da cidade. Os Vereadores André e Maria Imaculada teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Indicação 49/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de reforma de ponte no 

Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou 

em única discussão a Indicação 55/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de 

colocação de braços com luminárias em postes na localidade da Matinada. O proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou 

em única discussão a Indicação 56/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a 
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necessidade de melhorias em estrada que dá acesso ao salão comunitário da Comunidade dos 

Moreiras. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 36/2018, do Vereador 

Pedro Marconi, convidando o Prefeito e convocando o Supervisor do Departamento de Obras 

para prestarem esclarecimentos sobre as enchentes ocorridas no calçadão. Os Vereadores Pedro 

Marconi, Valério, André, Geraldo, Valério e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 

37/2018, do Vereador André, solicitando ao Executivo informações sobre comemoração da 

emancipação política do município. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão a Representação 5/2018, do Vereador Pedro Marconi, 

a ser encaminhada à MRS Logística, sobre possibilidade de construção de passagem subterrânea 

em Linha férrea. Os Vereadores Pedro Marconi e Naamã teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Representação 6/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada à MRS Logística, apontando a 

necessidade de limpeza na Comunidade do campestre. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Representação 8/2017, do Vereador 

Valério, a ser encaminhada ao DEER/MG, solicitando operação tapa-buracos na rodovia 275. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a 

Representação 10/2018, do Vereador Milton, a ser encaminhada à MRS Logística, solicitando 

doação de trilhos à Associação do Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Moção de Aplausos 3/2018, da 

Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Grupo de Artesãos e Artesãs de Carandaí. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a 

Moção de Aplausos 11/2018, da Vereadora Imaculada, a ser encaminhada à Maestrina do 

Coral da Igreja Presbiteriana de Carandaí. A proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Moção de Pesar 19/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada à família do Senhor Arnaldo 

de Aquino Franco. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em 

única discussão o Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre 

denúncia de cidadão carandaiense, a respeito de cumprimento do Estatuto do Idoso. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Relatório da 

Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, sobre pedido de 

cidadão carandaiense, a respeito de cumprimento do Estatuto do Idoso. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Relatório da Comissão 

Especial - Portaria 63/2017, sobre Requerimento 206/2017, que relata denúncia de cidadão 

que expôs que foi tratado com desrespeito por servidor de coleta de lixo do município. Os 
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Vereadores Geraldo, André, Naamã, Pedro Marconi, Milton, Valério e Aécio teceram 

comentários. Em única votação, o relatório recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos 

contrários, tendo a Presidente desempatado pela aprovação do relatório. No uso do art. 33 do 

Regimento Interno, o Vereador Geraldo fez uso da palavra e seu discurso encontra-se gravado e 

arquivado eletronicamente. 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 três horas e dez 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”, 12 de março de 2018. 
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