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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSEIS DE ABRIL DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

Aos dezesseis 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 ausência dos Vereadores Naamã Neil e Osmar Severino e a 

presença dos demais edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária 

para leitura da ata da 11ª Reunião Ordinária. A Vereadora Maria Imaculada solicitou que fosse 

retificado na ata que os pareceres pela aprovação do Projeto de Lei 2139/2018 são de autoria das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Salvo esta observação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Presidente solicitou 

à Secretária que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado da Prefeitura Municipal 

de Carandaí, informando que no dia 27 de abril (aniversário de emancipação política do 

município) será ponto facultativo, e será decretado recesso no expediente e dia 30 de maio será 

recesso, por anteceder o feriado de 1º de maio (dia do trabalho). Ofício 141/2018, do Gabinete 

do Prefeito, em resposta ao Requerimento 20/2018, do Vereador Milton, sobre relação de 

imóveis não edificados, de propriedade do Município, no Distrito Pedra do Sino. Ofício 

147/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 51/2018, dos Vereadores 

André, Naamã e Imaculada, sobre cópia do processo seletivo simplificado para contratação de 

profissionais que atenderão o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e Requerimento 

52/2018, do Vereador Pedro Marconi, sobre os gastos do Município nas redes de farmácias de 

Carandaí. Ofício 157/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação 63/2018, do 

Vereador André, sobre a necessidade de agente de saúde na comunidade do Capote e região e 

Requerimento 53/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, sobre a construção da UBS no Bairro 

COHAB. Ofício 158/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 27/2018, 

da Vereadora Imaculada, sobre convênios executados, em andamento e os concluídos e 

Requerimento 54/2018, dos Vereadores, André, Aparecida Baeta, Imaculada, Naamã e Milton, 

sobre a relação dos cargos comissionados, funções gratificadas e os valores recebidos. Ofício 

162/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2140/2018 – Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e dá outras providências. Ofício 

150/2018, do Vereador Valério, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 2/2018 – 

Concede título de cidadania honorária ao Senhor Aurélio Ivan Pereira Rosas. Ofício 162/2018, 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, apresentando a Emenda 
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Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2138/2018. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A 

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

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2140/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Decreto 

Legislativo 2/2018 à Comissão Especial composta pelos Vereadores Milton, Imaculada e 

Geraldo. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2138/2018 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: A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao 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 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Geraldo 

no uso do art. 138 do Regimento Interno, solicitou sobrestamento ao Projeto de Lei 521/2018 – 

Dá denominação a logradouros do Distrito de Hermilo Alves e dá outras providências, sendo o 

pedido aprovado por unanimidades dos presentes. A Secretária procedeu a leitura do parecer de 

redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 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 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 2139/2018 – Abre crédito adicional especial no 

orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu 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 2137/2018 – Abre crédito adicional especial para atender ao 

Programa Incremento do MAQ, na Unidade Orçamentária do Hospital Municipal Sant’Ana de 

Carandaí. 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 nº 

1 ao Projeto de Lei 2136/2018 – Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº. 1982, de 6 de 

maio de 2011 e dá outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Maria Imaculada 

teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em 

segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 Aditiva nº 2 ao Projeto de Lei 

2136/2018 – Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº. 1982, de 6 de maio de 2011 e dá 

outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Maria Imaculada teceu comentários. 
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Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 2136/2018 – Dispõe sobre alteração da Lei 

Municipal nº. 1982, de 6 de maio de 2011 e dá outras providências. Em primeira discussão, os 

Vereadores Maria Imaculada, Valério e Aparecida Baeta teceram comentários. Em primeira 

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

aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 65/2018, do Vereador André, apontando a 

necessidade de limpeza nas ruas da Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 74/2018, do Vereador Valério, apontando 

a necessidade de patrolamento e encascalhamento em ruas na Comunidade do Dombe. Em única 

discussão, os Vereadores Valério e André teceram comentários. Em única votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Indicação 75/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de patrolamento e encascalhamento das estradas das Comunidades do Bom jardim e 

Mata Taquara. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 77/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colocação de 

postes com luminárias em rua do município. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 80/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade 

de limpeza de lote e recomposição de passeio no Bairro Estação. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 81/2018, do Vereador Milton, 

apontando a necessidade de visita à família carente em residência do Distrito Pedra do Sino. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 84/2018, do 

Vereador Éder, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas nas 

Comunidades da Ressaca, Três Pontes, Retiro do Baú e região. Em única discussão, os 

Vereadores Éder, Maria Imaculada, Pedro Marconi, Geraldo, Aécio e André teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 

75/2018, da Vereadora Imaculada, sugerindo nomeações para efetivação em quadro de pessoal, 

referente ao edital 1/2013. Em única discussão, as Vereadoras Maria Imaculada, Aparecida Baeta 

e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 29/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre 

o cumprimento da Lei Municipal 1921/2009. Em única discussão, a proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Representação 

16/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à Via 040, para melhorias no 

canteiro que dá acesso à estrada das Comunidades do Campestre, Chuí, Moreiras e Gerais. Em 

única discussão, os Vereadores Aparecida Baeta e Pedro Marconi teceram comentários. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 18/2018, do 

Vereador André, a ser encaminhada à Câmara de Dirigentes Lojistas de Carandaí – CDL, para 

informar sobre a tramitação do Projeto de Lei 519/2018, de sua autoria. Em única discussão, Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo Vereador inscrito na 
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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 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”, 16 de abril de 2018. 
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