ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos nove dias do mês de abril 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 10ª Reunião Ordinária. Em única discussão e
votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou à Secretária 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$ 25.538,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e
oito reais e quarenta centavos). 37º Seminário Mineiro, onde será conferida o Troféu da
Inconfidência Mineira 2018, aos parlamentares destaques. Convite da Paróquia de Sant´Ana para
a Celebração Eucarística de posse do novo Pároco Padre José Julião da Silva, no dia 11 de abril,
às 19h, na Igreja Matriz de Sant´Ana. Ofício 148/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando
o Projeto de Lei Complementar 183/2018 – Altera dispositivo da Lei Complementar 57/2007,
que dispõe sobre o Plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de
Carandaí. Memorando 46/2018, do Departamento Municipal de Compras e Licitações, em
resposta ao Requerimento 47/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Ofício 82/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto de Decreto 1/2018 –
Concede o título de cidadã benemérita à Senhorita Leci Conceição do Nascimento.
Correspondência da Comunidade do Campestre, denunciando situação precária da
comunidade. Comunicado da CEMIG, respondendo a Representação 68/2017, da Vereadora
Aparecida Baeta, solicitando a divulgação em rádio e outros meios de comunicação as
interrupções de energia. Ofício 12/2018, do Conselho Municipal de Saúde, informando sobre o
conhecimento do Projeto de Lei 2136/2018. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 183/2018 às Comissões de
Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 9 de abril de 2018.
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Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 1/2018 à Comissão
Especial composta pelos Vereadores Aécio, Osmar e Valério. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Vereador
Milton no uso do art. 144, do Regimento Interno, solicitou adiamento de discussão do Projeto
de Lei 521/2018 – Dá denominação a logradouros do Distrito de Hermilo Alves e dá outras
providências, sendo o pedido 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 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. Em primeira e
segunda discussão e votação, 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 da Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 2124/2018 – Altera a
Lei 2172, 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.
Em primeira e segunda discussão e votação, 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 2124/2018 – Altera a Lei 2172,
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.
Em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, os
Vereadores Maria Imaculada e Valério teceram comentários. Em segunda votação, 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
2139/2018 – Abre crédito adicional especial no orçamento do Poder Legislativo e dá outras
providências. Em primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em
primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, a Vereadora Maria
Imaculada teceu comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação
Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 9 de abril de 2018.
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54/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de operação tapa-buracos em Rua do
Bairro Caolim. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
60/2018, da Vereadora Imaculada, sugerindo colocação de avisos sobre a Lei Municipal
1.794/2006 – Cria mecanismos para facilitar o acesso de deficientes físicos ao serviço de saúde
– SUS do Município e dá outras providências. Em única discussão, a proponente justificou a
proposição. Em única, foi aprovada por unanimidade. Indicação 64/2018, do Vereador André,
apontando a necessidade de operação tapa-buracos em Rua do Bairro Caolim. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 79/2018, da Vereadora
Aparecida Baeta, apontando a necessidade de manutenção em via pública. Em única discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 42/2018, da Vereadora Imaculada,
solicitando ao Executivo quais as ruas ou localidades onde foram feitas eletrificações ou
extensões de rede elétrica em 2017. Em única discussão, o Vereador Éder teceu comentários. Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 68/2018, do Vereador Naamã,
solicitando ao Executivo informações para instrução do Projeto de Lei 2134/2018. Em única
discussão, o proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento 69/2018, do Vereador André, solicitando ao Executivo cópia do
processo licitatório ou documentos para empresa que realizará a festa de comemoração do
aniversário da cidade. Em única discussão, o proponente justificou a proposição. Em única
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 71/2018, da Vereadora Aparecida
Baeta, solicitando ao Executivo previsão sobre atendimento de iluminação pública na
Comunidade da Matinada. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 72/2018, do Vereador Milton, solicitando ao Executivo previsão de
atendimento das demandas apontadas em relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana. Em única discussão, os vereadores Milton, Maria Imaculada e Naamã
teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 73/2018,
do Vereador Éder, solicitando ao Executivo previsão de ativação de poços artesianos nas Vilas
Nascimento (Corte de Pedra) e Abílios (Campestre). Em única discussão, as vereadoras Maria
Imaculada e Aparecida Baeta teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. Representação 19/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada à COPASA, para
ligação de água em localidade dos Moreiras. Em única discussão, o proponente justificou a
proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Moção de Pesar 28/2018, do
Vereador Valério, a ser encaminhada à família do Senhor José Antônio Vitoretti. Os
Vereadores Valério e Maria Imaculada teceram comentários. Moção de Aplausos 30/2018, do
Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 9 de abril de 2018.
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Vereador Valério, a ser encaminhada à servidora Municipal Sandra Maria Barbosa Souza. Em
única discussão, os Vereadores Geraldo, Maria Imaculada, Éder, Naamã, Valério e Aparecida
Baeta teceram comentários. O Vereador Éder solicitou abstenção de votação. Em única votação,
a moção foi aprovada por 8 (oito) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção.
Pela ordem, o Vereador Aécio apresentou e expôs a situação da ponte na comunidade do
Palmeiras, que se encontra em condições precárias. 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 presença de todos os edis. A Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e cinqüenta 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”, 9 de abril de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

Ata da 11ª Reunião Ordinária, em 9 de abril de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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