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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Geraldo Francisco e a presença dos 

demais edis. Havendo número regimental, a Presidente declarou aberta a sessão. A seguir, foi 

realizado o processo de escolha do desenho da capa da nova edição da Lei Orgânica Municipal. 

O servidor Márcio Moreira, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal, fez uma breve 

explanação sobre o concurso: disse que concurso foi realizado nas escolas da rede municipal de 

ensino, com a participação dos alunos do 9º ano do ensino fundamental; que uma comissão 

formada pelo Supervisor do Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 

servidor Arlem Marcos de Oliveira; pela Professora de Artes da rede municipal, servidora Vânia 

Virgínia do Nascimento; e pelo representante da Câmara Municipal e Professor de Artes, 

servidor Luciano Rodrigues Pereira; realizou a escolha de 4 desenhos; e que estes desenhos 

escolhidos serão levados à votação para a escolha dos Vereadores. Desta forma, os servidores 

Márcio Moreira e Edina Cristina da Silva fizeram a exposição dos 4 desenhos aos Vereadores e 

ao público presente à reunião. Após votação, o desenho vencedor foi da aluna Stefane Lara da 

Silva Reis, da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira. O detalhamento de escolha do 

desenho encontra-se em ata a parte. A seguir, a Presidente passou a palavra à Secretária para 

leitura da ata da 36ª 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: Ofício 

427/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 155/2018, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, para instrução do Projeto de Lei 2155/2018. Ofício 5/2018, da 

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais dos Moreiras, convidando para 

reunião com a comunidade na sede da Associação, cujo assunto tratará do descumprimento da Lei 

Municipal 2208/2016. Correspondência da CEMIG, informando a respeito da execução da obra de 

remoção de poste em rua do Bairro Celine. Ofício 422/2018, da Mesa Diretora, apresentando os 

Projetos de Resolução 13/2018 – Dispõe sobre a sessão solene na Câmara Municipal de Carandaí 

e contém outras providências e Projeto de Resolução 14/2018 – Dispõe sobre a semana de 

comemorações de Natal na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências. Ofício 

425/2018, do Vereador André, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar 

1/2018. Correspondência da Senhora Maria de Lourdes Fonseca Amaral, agradecendo a Moção 

de Pesar 45/2018, pelo falecimento de seu filho João Carlos Amaral Vieira. DESPACHO DAS 
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CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou os Projetos de Resoluções 

13/2018 e 14/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Deferiu o Ofício 425/2018, do 

Vereador André, e retirou de pauta o Projeto de Lei Complementar 1/2018. 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 ao Projeto de Lei 2151/2018 – Ratifica a consolidação do Contrato de Consórcio Público 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV e dá outras providências. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária realizou a 

leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela ILEGALIDADE do Projeto de 

Lei 2150/2018 – Altera dispositivos da Lei nº 2004, de 27 de dezembro de 2011, que concede 

permissão de uso a título precário de bens que menciona e contém outras providências. Consoante 

art. 56 do Regimento Interno, o Plenário deliberou sobre o parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. Em única discussão e votação, o parecer foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis 

e 3 (três) votos contrários. Desta forma, o Projeto de Lei 2150/2018 foi REPROVADO. A seguir, a 

Secretária realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação 

da Emenda 1 ao Projeto de Lei 2155/2018 – Altera dispositivos da Lei Orçamentária 2265/2017. 

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

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

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2155/2018 – Altera 

dispositivos da Lei Orçamentária 2265/2017. Em primeira discussão, o Vereador Naamã e Valério 

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

segunda discussão, os Vereadores Aparecida Baeta, Osmar, Naamã e Milton teceu comentários. Em 

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

aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 201/2018, do Vereador Milton, apontando a 

necessidade de colocação de luminárias em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 202/2018, do Vereador Milton, 

apontando a necessidade de construção de canaleta para escoamento de água em Rua da Comunidade 

da Matinada. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 

203/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de recomposição de passeio 

em Rua do Bairro Centro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 204/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de 

notificação de proprietário de lote do Bairro Vale Verde, para execução de limpeza. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 205/2018, do Vereador 

André, apontando a necessidade de limpeza de rio nas proximidades do Bairro Olaria/COHAB. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 206/2018, do 

Vereador André, apontando a necessidade de aterramento em Rua do Bairro Olaria. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 207/2018, do Vereador 

André, apontando a necessidade de instalação de alambrado em ponte do Bairro Olaria. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 208/2018, do Vereador 
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Valério, apontando a necessidade de calçamento em Rua da Comunidade dos Moreiras. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 209/2018, do Vereador 

Valério, apontando a necessidade de reforma da escola da Comunidade do Dombe. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 210/2018, do Vereador 

Naamã, apontando a necessidade de construção de quebra-molas na Avenida Vereador Sizenando 

Teixeira de Carvalho, no Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 157/2018, do Vereador Naamã, solicitando ao 

Executivo informações sobre o cumprimento da Lei Complementar Municipal 120/2018. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 158/2018, do 

Vereador André, solicitando ao Executivo providências em rede de esgoto em Rua do Bairro 

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

43/2018, da Vereadora Imaculada, a ser encaminhada à Telemar Norte Leste S.A., para indagar a 

possibilidade de utilizar postes da empresa em rua da localidade de Herculano, para colocação de 

luminárias nestes postes. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Representação 44/2018, do Vereador Valério, a ser encaminhada à empresa Via 040, para a 

retirada de árvore de eucalipto, próxima de Rua do Bairro Santana. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 45/2018, do Vereador Éder, a ser 

encaminhada ao Deputado Federal Padre João Carlos Siqueira, reiterando a liberação de emenda 

parlamentar para obras de calçamento na comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ofício 423/2018, do Vereador Osmar, justificando 

ausência na 36ª 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 Geraldo Francisco e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e trinta e cinco 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”, 22 de outubro de 2018. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente – 

 

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA 

–Vice-Presidente – 

MARIA IMACULADA WAMSER 

– Secretária – 

  


