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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Aos vinte e seis 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. A Presidente convidou o Vereador Éder para 

atuar como Secretário “ad hoc”. A Presidente convidou a todos para a execução do Hino 

Nacional. Na chamada inicial, feita pelo Secretário constatou-se a presença de todos os edis. A 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 4ª 

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

Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da AMALPA, 

para 235ª Assembleia (ducentésima trigésima quinta), no dia 2 de março de 2018, às 9 horas, em 

Queluzito/MG. Correspondência da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores 

Rurais de Pedra do Sino, solicitando intervenção junto ao Poder Legislativo para buscar 

resposta sobre o desabamento da quadra desportiva do Distrito. Ofício 52/2018, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 208/2017, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, para instrução do Projeto de Lei 2120/2017. Ofício 60/2018, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2133/2018 – Institui o Programa “Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família –NASF”, no âmbito do Município de Carandaí/MG e dá outras providências, em 

substituição ao Projeto de Lei 2131/2018. Ofício 61/2018, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2134/2018 – Autoriza abertura de crédito adicional especial 

para manutenção de convênios para faculdades de medicina no orçamento do Departamento 

Municipal de Saúde. Correspondência da cidadã carandaiense Édina Carvalho, solicitando 

Audiência Pública para discutir de debater o transporte escolar para estudantes universitários e 

técnicos para os municípios de Barbacena e Conselheiro Lafaiete. Ofício 52/2018, da Mesa 

Diretora, apresentando o Projeto de Resolução 1/2018 – Altera dispositivos da Resolução nº. 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. 

Ofício 54/2018, do Vereador André, apresentando o Projeto de Lei 519/2018 – Determina 

que, no âmbito do Município de Carandaí, os estabelecimentos públicos e privados insiram nas 

placas de atendimento prioritário o “símbolo mundial do espectro autista” e dá outras 

providências. Ofício 55/2018, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei 520/2018 – 

Abre crédito adicional especial no orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. A Presidente designou 

Comissão Especial composta pelos Vereadores Naamã, Milton e Osmar para apreciação da 
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Correspondência da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra do 

Sino. Encaminhou o Projeto de Lei 2133/2018 e 519/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou os Projetos de Leis 2134/2018 

e 520/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. Encaminhou o Projeto de Resolução 1/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. O Vereador Naamã no uso do art. 57, inciso II do Regimento Interno, solicitou 

dispensa de interstício para discussão e votação do Projeto de Lei 2133/2018, sendo o pedido 

aprovado por unanimidade. Encaminhou a Correspondência da cidadã carandaiense Édina 

Carvalho às Comissões de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e de Participação 

Popular. A Presidente suspendeu a reunião para que as Comissões pudessem se reunir e emitir 

parecer ao Projeto de Lei 2133/2018. Retomando os trabalhos a Presidente passou à SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 182/2018 – Altera dispositivo da 

Lei Complementar 57/2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores 

públicos do Município de Carandaí. Em primeira discussão e votação, o projeto foi reprovado 

por 6 (seis) votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 

2182/2018 – Altera dispositivo da Lei 2.188/2015, que institui o Fundo Municipal do Esporte e 

Lazer e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial – Portaria 11, de 

23 de fevereiro de 2018, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 8/2017 – Concede 

título de cidadania honorária ao Senhor Alexandre de Faria Barbosa. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. A seguir, colocou 

em única discussão a Indicação 30/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de limpeza e providências para o adequado funcionamento da ETE, em Santa 

Cecília. Os Vereadores Aparecida Baeta, Maria Imaculada e Aécio teceram comentários. Em 

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

Indicação 31/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de patrolamento 

e encascalhamento de estradas. Os Vereadores Aparecida Baeta, Aécio e Naamã teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única 

discussão a Indicação 32/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de reforma de 

praça no Bairro Santa Cecília. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Indicação 33/2018, do Vereador André, apontando 

a necessidade de melhoria em via pública no Bairro Garças. O proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação 36/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de colocação de 

poste com braço e luminária em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 37/2018, do Vereador 
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Milton, apontando a necessidade de colocação de postes com braços e luminárias na localidade 

do Córrego do Meio. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em 

única discussão a Indicação 38/2018, do Vereador Éder, apontando a necessidade de abertura 

da UBS - Unidade Básica de Saúde, da Comunidade do Campestre, com antecedência de 1h 

antes do horário previsto para o início das consultas, visto que as pessoas aguardam atendimento 

do lado de fora da UBS. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, 

colocou em única discussão a Indicação 39/2018, do Vereador Éder, apontando a necessidade 

de abertura da UBS - Unidade Básica de Saúde, do Distrito de Hermilo Alves, com antecedência 

de 1h antes do horário previsto para o início das consultas, visto que as pessoas aguardam 

atendimento do lado de fora da UBS. O proponente justificou a proposição. Em única votação, 

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

19/2017, dos Vereadores Aparecida Baeta e Aécio, solicitando ao Executivo informações 

sobre melhorias do trânsito em Carandaí. Os Vereadores Éder, Aparecida Baeta, Maria 

Imaculada, Geraldo, Pedro Marconi, Valério, Naamã e Aécio teceram comentários. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Naamã no uso do art. 139, do Regimento 

Interno, solicitou vista ao Projeto de Lei 2133/2018 – Institui o Programa “Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família –NASF”, no âmbito do Município de Carandaí/MG e dá outras providências. 

A Presidente retirou da Ordem do Dia os Requerimentos 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018 e 

24/2018 e a Representação 4/2018; que serão incluídos, novamente, na Ordem do Dia da 

próxima reunião ordinária. 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 ao 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 duas horas e vinte minutos. O conteúdo integral desta reunião 

encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Éder Damasceno Silva, 

Secretário ad hoc, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos 

integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 26 de fevereiro de 2018. 
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