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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

 

Aos cinco 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 1ª Reunião Extraordinária.  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: 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$ 61.002,44 (sessenta e um mil, dois reais e 

quarenta e quatro centavos). Convite da Câmara Municipal de Entre Rios para a cerimônia de 

instalação da nova sede do Legislativo Municipal, no dia 9 de março de 2018, às 10 horas. 

Correspondência da CEMIG, em resposta ao ofício onde solicita a substituição de poste 

quebrado na Rua Maria Ferreira. Correspondência da CEMIG, em resposta ao ofício onde 

solicita a substituição de um transformador na propriedade Sítio dos Carvalhos. 

Correspondência da CEMIG, em resposta ao ofício onde solicita a substituição de um 

transformador instalado na Rua Antônio Teodoro Damasceno, na Comunidade do Campestre. 

Ofício 80/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 21/2018, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para instrução do Projeto de Lei 2125/2017. Ofício 

81/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2136/2018 – Dispõe sobre 

alteração da Lei Municipal 1.982, de 6 de maio de 2011 e dá outras providências, em, 

substituição ao Projeto de Lei 2125/2017.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A 

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

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2136/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei 2127/2018 – Altera dispositivo da Lei 2.188/2015, que institui o Fundo Municipal do 

Esporte e Lazer e dá outras providências. Em terceira votação, foi aprovado por unanimidade. A 

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

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 2120/2017 – 
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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, e 

respectiva, Emenda Modificativa 1. Em primeira discussão, o Vereador Naamã teceu 

comentários. Em primeira votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade. Em segunda 

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

discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, a 

Vereadora Maria Imaculada teceu comentários. Em segunda votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 

2124/2017 – Altera a Lei 2.172, de 2 de junho de 2015, que caracteriza a esterilização gratuita 

de caninos e felinos como função de saúde pública, institui sua prática como método oficial de 

controle populacional e de zoonoses, proíbe o extermínio sistemático de animais urbanos e 

autoriza  o Poder Executivo a criar postos de atendimento veterinário no Município de 

Carandaí e dá outras providências. A Vereadora Maria Imaculada no uso 144 do Regimento 

Interno, solicitou adiamento de discussão, sendo o pedido aprovado por unanimidade. A 

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

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude pela aprovação doProjeto de Lei 

2126/2017 – Institui o Calendário Oficial Esportivo do Município e dá outras providências, e 

respectivamente, Emenda Aditiva 1. Em primeira discussão os Vereadores Osmar e Valério 

teceram comentários. Em primeira votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda 

discussão os Vereadores Naamã, Milton e Osmar teceram comentários. Em segunda votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade. A Presidente comunicou aos Vereadores que o Projeto 

Parlamento Jovem – 2018 encontra-se em atividade, explanou sobre o tema e entregou a cada 

vereador um convite para o lançamento do projeto. A seguir, colocou em única discussão a 

Indicação 34/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de limpeza em Rua do Bairro 

Vila real. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única 

discussão a Indicação 35/2018, do Vereador André, sugerindo redução de carga horária dos 

servidores que ocupam o cargo de monitor de creche. Em única votação foi aprovado por 

unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Indicação 40/2018, do Vereador 

Valério, apontando a necessidade de colocação de braços e luminárias em Rua do Bairro Crespo. 

Em única votação foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a 

Indicação 41/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento em Rua do Bairro Crespo. Em única votação foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 20/2018, do Vereador Milton, 

solicitando ao Executivo a relação de todos os imóveis não edificados de propriedade do 

município, no Distrito Pedra do Sino. O vereadores Milton e André teceram comentários. Ato 
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contínuo, colocou em única discussão a Indicação 44/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, 

apontando a necessidade de melhorias em via pública em rua do Bairro Nossa Senhora do 

Rosário. A proponente justificou a proposição. Em única votação foi aprovado por unanimidade. 

A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 22/2018, da Comissão Especial – 

Portaria 56/2017, solicitando que seja convocado o Supervisor do Departamento Municipal de 

Educação, para prestar esclarecimentos sobre o imóvel de propriedade do município, onde está 

edificada a Escola da Matinada. Os Vereadores Naamã, Aécio, Valério e Geraldo teceram 

comentários. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em única 

discussão o Requerimento 23/2018, da Comissão especial – Portaria 56/2017, convidando 

cidadão carandaiense para prestar esclarecimentos sobre imóvel de sua propriedade, na 

localidade da Matinada. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou 

em única discussão o Requerimento 24/2018, do Vereador Éder, solicitando informações 

quanto à contratação de profissional para operar aparelho de ultrassom no Hospital Sant`Ana de 

Carandaí. Os Vereadores Éder e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 25/2018, da 

Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo cópia dos relatórios elaborados pelo 

Coordenador de Frotas e Transportes. A proponente justificou a proposição. Em única votação 

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

26/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre os trabalhos 

realizados pelo Coordenador de Frotas, conforme atribuições do cargo. Em única votação foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão o Requerimento 33/2018, 

do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo informações sobre cumprimento da Lei 

que denominou a escola da Comunidade dos Moreiras. Em única votação foi aprovado por 

unanimidade. Logo após, colocou em única discussão o Requerimento 34/2018, da Comissão 

Especial – Portaria 12/2018, solicitando ao Executivo cópia do processo referente ao 

desabamento da cobertura da quadra desportiva do Distrito Pedra do Sino. Os Vereadores 

Naamã, Osmar, Geraldo, Valério e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Moção de Aplausos 

10/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Coral Véritas e ao Maestro 

Geraldo Vasconcelos. Os Vereadores Aparecida Baeta, Maria Imaculada e Valério teceram 

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

discussão a Representação 4/2018, do Vereador Milton, a ser encaminhada à MRS – 

Logística, para providências de desentupimento de canaleta em rua do Distrito Pedra do Sino. 

Em única votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo Vereador Inscrito na Palavra 

Livre, a Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do 

Diaseria afixada no quadro de publicidade e solicitou à Secretária para que procedesse a 



 

Ata da 6ª Reunião Ordinária, em 5  de março  de 2018. Página 4 
 

chamada final, constatando a presença de todos os edis. A Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-segravado 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”, 5 de março de 2018. 
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