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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SETE DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e sete 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 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 

28ª Reunião Ordinária. 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: Ofício 

374/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2150/2018 – Altera a lei 

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

contém outras providências. Ofício 375/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei 2151/2018 – Ratifica a consolidação do contrato de consórcio público Intermunicipal de 

saúde Alto das vertentes – CISALV e dá outras providências. Ofício 380/2018, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 186/2018 – Dispõe sobre a 

regulamentação do parcelamento do solo urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá 

outras providências. Consoante art. 131, VIII, do Regimento Interno, a Presidente convidou o 

novo da 120ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, o 1º Ten. Isaac Rômulo, para sua 

apresentação aos Vereadores. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente 

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

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2150/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e o Projeto de Lei 2151/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: 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 do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 497/2018 – Dá denominação à 

unidade básica de saúde e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 
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Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação do Projeto de Lei 532/2018 – Declara o Coral Véritas, entidade de utilidade pública 

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

presentes. A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 11/2018 – Cria o Memorial da Câmara 

Municipal de Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 171/2018, da Vereadora Imaculada, 

apontando a necessidade de extensão de rede elétrica em Rua do Bairro Santa Cecília. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 172/2018, da 

Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de recomposição no Bairro Estação. Em 

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

devido a problemas de saúde, solicitou autorização para ausentar-se do Plenário, sendo o pedido 

deferido pela Presidente. Requerimento 118/2018, do Vereador André, solicitando ao 

Executivo informações sobre a aplicação da Lei Municipal 2.279/2018. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 119/2018, do Vereador 

André, solicitando ao Executivo informações sobre os médicos plantonistas do Pronto 

Atendimento Municipal. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Requerimento 122/2018, do Vereador Aécio, solicitando ao Executivo informações 

sobre o calçamento ao lado da sede da Câmara. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 124/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, solicitando ao Executivo informações para instrução do Projeto de Lei 2146/2018. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 

125/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao Executivo 

informações para instrução do Projeto de Lei 2148/218. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 126/2018, da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, solicitando ao Executivo informações sobre a reabertura do 

Posto de Saúde, da Comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Representação 35/2018, do Vereador André, a ser 

encaminhada à Agência dos CORREIOS- Carandaí/MG, solicitando a regularização de entrega 

de correspondências em Rua do Bairro Vila Real. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente, sobre denúncia encaminhada à Ouvidoria do Legislativo, sobre condições de 

funcionamento do Posto de Saúde, da Comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ofício 344/2018, do Vereador André, 

justificando ausência na 28ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Ofício 347/2018, do Vereador Naamã, justificando ausência na 27ª 

Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovado 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 do Vereador 
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Pedro Marconi e Osmar Severino e a presença dos demais 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”, 27 de agosto de 2018. 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente – 

 

 

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA 

–Vice-Presidente– 

MARIA IMACULADA WAMSER 

–Secretária– 

  


