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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 dos Vereadores André Luiz e Valério Domingos e a presença 

dos demais edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para 

leitura da ata da 27ª Reunião Ordinária. A Secretária procedeu a chamada do Vereador Valério. 

Em única votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Presidente passou a 

palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE 

DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite sobre o Seminário sobre 

“Transparência, Acesso à Informação e Ouvidoria”, promovida pela Escola do Legislativo 

“Leonor Bahia de Castilho” e a Associação Brasileira de Ouvidores – ABO/MG, no dia 23 de 

agosto de 2018, das 14 às 18 horas, na Câmara Municipal de Carandaí. Ofício 791/2018, da 

Gerência Executiva e Negocial da CAIXA – Juiz de Fora, informando repasse o Município 

para reforma e modernização da piscina e sauna do espaço recreativo “Parque Aquático Pedro 

Amaral”. Ofício 365/2018, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto 

de Lei 2129/2017 – Institui o estatuto dos servidores da educação e do magistério do Município 

de Carandaí, Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Ofício 370/2018, do Gabinete 

do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 123/2018 – Dispõe sobre a 

alteração da tabela VII do anexo II da Lei Complementar 92/2011, de 29 de dezembro de 2011 e 

dá outras providências. Ofício 371/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de 

Lei 2149/2018 – Institui programa municipal de recuperação de receitas, autoriza o 

parcelamento de débitos para com a fazenda municipal e dá outras providências. Ofício 

374/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2149/2018 – Altera a lei 

Ordinária 2004/2011, que concede permissão de uso a título precário de bens que menciona e 

contém outras providências. Ofício 250/2018, das Vereadoras Aparecida Baeta e Imaculada, 

apresentando o Projeto de Lei 527/2018 – Obriga estabelecimentos bancários a instalarem 

grades de ferro nas fachadas externas. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Deferiu o Ofício 365/2018, do Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de 

Lei 2129/2018. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 123/2018 e o Projeto de Lei 

2149/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 527/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

O Vereador Valério, Líder do Executivo Municipal, solicitou a retirada de pauta do Ofício 
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374/2018, do Gabinete do Prefeito, sendo o pedido deferido pela Presidente. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Vereador Milton solicitou a retirada de pauta da Representação 36/2018, 

do Vereador Milton, onde solicitava à empresa Via 040, melhorias de entrada em frente ao Km 

662, sendo o pedido deferido pela Presidente. O Vereador Milton solicitou que fosse incluída na 

Ordem do Dia a Indicação nº. 170/2018, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Valério no uso do art. 48 do Regimento Interno solicitou autorização da 

Presidente para ausentar-se do Plenário no momento da discussão e votação do Projeto de Lei 

497/2018, sendo o pedido deferido pela Presidente. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade, 

pela aprovação do Projeto de Lei 497/2018 – Dá denominação à unidade básica de saúde e dá 

outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores Maria Imaculada e Geraldo 

Francisco teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade, pela aprovação do Projeto de Lei 529/2018 – Dispõe 

sobre a instituição da “Semana dos Avós” no calendário oficial de eventos e festas do Município 

de Carandaí.Em primeira discussão, a Vereadora Maria Imaculada teceu comentários. Em 

primeira votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 167/2018, da Vereadora Imaculada, 

apontando a necessidade de pintura em faixa de pedestre na Rua Professor Ludgero Baeta Neves. 

Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 168/2018, do 

Vereador Milton, apontando a necessidade de realocação de placa em Rua do Bairro Santa 

Luzia. Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 169/2018, 

da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de instalação de luminárias em Rua 

do Bairro Crespo. Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 

170/2018, dos Vereadores Milton, Aparecida Baeta e Maria Imaculada, apontando a 

necessidade de disponibilização de máquinas e servidores. Em única discussão, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes.Requerimento 116/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao 

Executivo informações sobre a aplicação da Lei Municipal 1658/2003.Em única discussão, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes.Representação 34/2018, da Vereadora Imaculada, a 

ser encaminhada ao Delegado de Polícia Civil, sobre a normalização de confecção de carteira de 

identidade.Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes.Representação 

37/2018, do Vereador Valério, a ser encaminhada à COPASA/MG, para recomposição de 

calçamento no Bairro Vila real.Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes.Ofício 337/2018, do Vereador Éder, justificando ausência na 27ª Reunião 

Ordinária.Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes.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 André Luiz. A Presidente 
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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”, 20 de agosto de 2018. 
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–Secretária– 

  


