
 

Ata da 30ª Reunião Ordinária, em 3 de setembro de 2018. Página 1 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

Aos três dias do mês de setembro 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 29ª 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 64/2018, da Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Carandaí, em resposta à Representação 34/2018, da Vereadora 

Imaculada, sobre processo de confecção das carteiras de identidade. Ofício 383/2018, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2152/2018 – Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 

providências. Ofício 384/2018, do Gabinete do Prefeito, solicitando a substituição de folha no 

corpo do projeto e correção na numeração do Projeto de Lei Complementar 186/2018, visto que 

o número correto é Projeto de Complementar 185/2018. Ofício 359/2018, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, apresentando as Emendas Modificativa 1 e Supressiva 2 ao 

Projeto de Lei 2144/2018 - Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município  de 

Carandaí 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 2152/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou às Emendas Modificativa 

1 e Supressiva 1 ao Projeto de Lei 2144/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação.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 532/2018 – Declara o Coral 

Véritas, entidade de utilidade pública municipal. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 11/2018 – Cria o Memorial da Câmara 

Municipal de Carandaí e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 
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por unanimidade. Indicação173/2018, do Vereador Éder, apontando a necessidade de 

patrolamento e encascalhamento de estrada na Comunidade do Chuí. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 174/2018, do Vereador Éder, apontando a 

necessidade de melhorias em ponte localizada na Comunidade do Chuí. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 175/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de operação tapa-buracos em rua do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 176/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de iluminação pública em rua do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Indicação 177/2018, do Vereador Milton, apontando a 

necessidade de colocação de braço com luminária em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 178/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, apontando a necessidade de poda de árvores em rua do Bairro Olímpico. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 127/2018, do 

Vereador Éder, solicitando ao Executivo previsão de operação tapa-buracos em comunidade do 

Distrito Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 128/2018, do Vereador Éder, solicitando ao Executivo previsão de colocação 

de manilha em estrada da Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 129/2018, do Vereador Valério, solicitando ao 

Executivo intervenção para instalação de unidade de Corpo de Bombeiros no município. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 130/2018, do 

Vereador Milton, reiterando o Requerimento 98/2018 ao Executivo, sobre providências de 

esgoto que corre a céu aberto em rua da Comunidade de Herculano Pena. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 38/2018, do Vereador Éder, a ser 

encaminhada à MRS Logística para limpeza de canaletas em linha férrea na Comunidade do 

Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 

39/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada à MRS Logística, para averiguação de bueiro 

subterrâneo em fase de desmoronamento. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 41/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada à MRS Logística, 

para sinalização sonora ou cancela na travessia da linha férrea da Comunidade dos Moreiras. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício 357/2018, do Vereador Pedro 

Marconi, justificando ausência na 29ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 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 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 uma horas e quarenta minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se 
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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”, 3 de setembro de 2018. 
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