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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas e sete 

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 25ª Reunião Ordinária. Em única votação, a 

ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Presidente passou a palavra à Secretária para 

que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 348/2018 do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2143/2018 – Dispõe sobre a organização, a estrutura orgânica e 

os procedimentos da administração do Município de Carandaí.A vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei 527/2018 que obriga 

estabelecimentos bancários a instalarem grades de ferro nas fachadas externas. Ofício 313/2018, 

do Vereador Valério, apresentando o Projeto de Lei 532/2018 – Declara o Coral Véritas 

entidade de utilidade pública municipal. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIASA 

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

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2143/2018às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. EncaminhouProjeto de Lei 532/2018à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:A presidente colocou 

emúnica discussão a Indicação 160/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de 

atendimento por equipe de saúde nas Comunidades Santa Cecília, Tabuleiro e Periquito. Os 

Vereadores Valério e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação foi aprovada por 

unanimidade. Após colocou em única discussão a indicação 161/2018, do Vereador Milton, 

apontando a necessidade de capina e retirada de entulho em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em 

única votação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo colocou em única discussão a 

indicação 162/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de roçamento e limpeza de 

todos os córregos do Distrito Pedra do Sino. Os vereadores Milton e Maria Imaculada teceram 

comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade.Colocou ainda em única discussão 

a indicação 163/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de pintura das 

placas que indicam a localização da Comunidade da Ressaca. A proponente justificou a 

proposição. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em única 

discussão o Requerimento 113/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo a 

previsão de início das obras para a reconstrução da ponte do Bairro Praia. Os vereadores Maria 

Imaculada, Geraldo Francisco, Naamã Neil, Valério Domingos e Aparecida Baêtateceram 
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comentários. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida a secretária procedeu 

à leitura do Relatório da Comissão Especial, nomeada nos termos da Portara 56/2017, 

relacionado à Escola Municipal “João Dutra de Resende”, na Comunidade da Matinada. A 

presidente colocou o relatório para apreciação e discussão dos vereadores. Os vereadores Maria 

Imaculada, Geraldo Francisco e Naamã Neilteceram comentários. Em única votação o Relatório 

da Comissão Especial foi aprovado por unanimidade. O vereador Geraldo Francisco Gonçalves, 

solicitou o uso da Palavra nos termos do art. 33 do Regimento Interno, onde a título de 

esclarecimento acerca de manifestação da vereadora Maria Imaculada na última reunião sobre 

pedido de vereadores para assessores e/ou gabinetes ou que gerou questionamento de populares 

ao referido vereador, esclarecendo que os vereadores da situação em momento algum fizeram tal 

solicitação ou tem interesse na contração de assessores ou construção de gabinetes. Em aparte 

concedido pelo vereador Geraldo a vereadora Maria Imaculada esclareceu que tal fato se deu no 

início da legislatura através de conversa, não se tratando de pedido formalizado, tendo citado tal 

situação apenas para ressaltar a responsabilidade da mesa com os gastos realizados pela Casa 

Legislativa, havendo, na visão da vereadora distorção da fala pela imprensa. O vereador Geraldo, 

concluiu ressaltando mais uma vez, que em momento algum, os vereadores da situação 

solicitaram a construção de Gabinetes. Em aparte concedido pelo vereador também se 

manifestaram os vereadores Aécio e Marconi e suas manifestações encontram-se gravadas e 

arquivadas eletronicamente. A presidente fez um breve relato dos procedimentos em tramitação 

na Casa. O Vereador Osmar Severino solicitou autorização para se ausentar do plenário, o que 

foi deferido. Em seguida consoante artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal a 

Vereadora Maria Imaculada fez inscrita na Palavra livre, teceu considerações sobre o processo 

de descriminalização do aborto em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Não havendo 

outros Vereadores inscritos 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 ausência do vereador Osmar 

Severino de Souza e a presença dos demaisedis. A Presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e oito 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”, 09 de agosto de 2018. 
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