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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Aos dois dias do mês de maio 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 André e a presença dos demais edis. A Presidente 

declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 13ª Reunião 

Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada por unanimidade 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 5100/2018, da 13ª 

Região da Polícia Militar, sobre Ação Cívico Social – ACISO, que acontecerá na Praça Capitão 

Policarpo Rocha, dia 5 de maio, das 8 às 12 horas. Ofício 167/2018, do Ouvidor da Câmara, 

Vereador Aécio, em resposta a denúncia de cidadão da Comunidade do Campestre. Ofício 

174/2018, da Vereadora Imaculada, apresentando: Projeto de Lei 524/2018 – Dispõe sobre a 

nova fórmula de coleta de lixo na cidade de Carandaí e dá outras providências; e Projeto de 

Lei 525/2018 – Dispõe sobre a instituição da Semana do Artesanato e do Dia do Artesão e dá 

outras providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à 

disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Projeto de Lei 524/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou o Projeto de Lei 525/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a 

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

521/2018 – Dá denominação a logradouros no Distrito de Hermilo Alves e dá outras 

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

Secretária procedeu a leitura do parecer de redação da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Resolução 2/2018 – Altera dispositivos da Resolução 1, de 13 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. 

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 Complementar 183/2018 – 

Altera dispositivos da Lei Complementar 57/2007, que dispõe sobre o plano de cargos e 

vencimentos dos servidores públicos do Município de Carandaí. Em primeira discussão, as 

Vereadoras Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceu comentários. Em primeira votação, foi 
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aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. 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 

2134/2018 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial para manutenção de convênios 

com faculdades de medicina no orçamento do Departamento Municipal de Saúde. Em primeira 

discussão, os Vereadores Maria Imaculada, Naamã, Pedro Marconi, Geraldo Francisco e Aécio 

Flávio da Costa. Em primeira votação, o projeto foi reprovado por seis votos contrários e três 

votos favoráveis. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação da Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2138/2018 – Altera dispositivo da Lei orçamentária 

2265/2017. Em primeira discussão, os Vereadores Naamã, Aparecida Baeta e Maria Imaculada 

teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado 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 Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2138/2018 – Altera 

dispositivo da Lei orçamentária 2265/2017. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. No uso do art. 114 do Regimento Interno, a Vereadora 

Maria Imaculada fez uso da palavra e sugeriu o agendamento de reunião com o Prefeito 

Municipal para discutir a situação da ponte no Bairro Praia. A sugestão da Vereadora Maria 

Imaculada será discutida nas reuniões de comissões no dia três de maio. Indicação 73/2018, do 

Vereador André, apontando a necessidade de apresentação projeto de incentivo a atletas. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 90/2018, do 

Vereador Milton, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento em Rua do 

Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 91/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza em rua 

do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 94/2018, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de troca de 

lâmpadas no Bairro COHAB. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 95/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de 

reparo em ponte na comunidade de Três Pontes. Em única discussão, a proponente justificou a 

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

32/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre regularização 

do terreno onde está localizado o Colégio Municipal. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Requerimento 41/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando 

ao Executivo informações sobre a possibilidade de regulamentação de imóveis, para 

comprovação de posse da propriedade. Em única discussão, a proponente justificou a proposição. 

Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 21/2018, do 

Vereador André, a ser encaminhada à COPASA, solicitando informações sobre a qualidade da 
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água oferecida a moradores do Bairro Estação no início do mês. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 22/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, a ser encaminhada à COPASA, sobre previsão de aumento de captação de 

água no município, visto as proximidades do período das secas. Em única discussão, os 

Vereadores Maria Imaculada, Aécio e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Moção de Pesar 31/2018, do Vereador Pedro 

Marconi, a ser encaminhada à família do Senhor Dércio de Oliveira Pinto. Em única discussão, 

a proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Aécio fez uso da palavra e falou sobre a feira livre ocorrida no último 

sábado. O conteúdo da fala do Vereador Aécio encontra-se gravada e arquivada eletronicamente. 

O Vereador Geraldo, como Líder da Bancada da Situação, falou sobre a situação da feira e 

sugeriu que fosse convidado o Senhor Prefeito Municipal a comparecer para tratar de assuntos 

pertinentes ao município. O conteúdo da fala do Vereador Geraldo encontra-se gravada e 

arquivada eletronicamente. 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 

as ausências dos Vereadores André e Valério e a presença dos demais edis. A Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta 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”, 2 de maio de 2018. 
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