
ATA  DA  TRIGÉSIMATERCEIRAREUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  SEGUNDA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE SETEMBRO

DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos vinte e quatro 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 ausência do Vereador Osmar Severino de Souza e a presença

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

leitura da ata da 32ª 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  405/2018,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em  resposta  ao  Requerimento

119/2018, do Vereador André, sobre a contratação dos profissionais médicos plantonistas. Ofício

406/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 133/2018, da Comissão de

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente,  justificando ausência da equipe de vigilância  sanitária

para  auxiliar  o  Projeto  de  Lei  Complementar  1/2018.  DESPACHO  DAS

CORRESPONDÊNCIAS.  A  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências

recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:  Proposta de Emenda à

LOM 31/2018 – Altera o inciso XI do art. 74 da Lei Orgânica Municipal de Carandaí. Em segundo

turno de discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 2147/2018

– Dispõe sobre a implantação do núcleo de apoio ao produtor rural e dá outras providências. Em

primeira  discussão,  os  Vereadores Naamã,  Valério e  Maria  Imaculada teceram comentários.  Em

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

aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Projeto  de  Lei  2144/2018  –  Institui  o  Estatuto  dos

Servidores  Públicos  Civis  do  Município  de  Carandaí  e  dá  outras  providências.  Em  primeira

discussão,  os  Vereadores  Naamã,  Geraldo,  Aparecida  Baeta,  André,  Maria  Imaculada,  Valério  e

Milton teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em

segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Projeto  de  Lei

2149/2018 – Institui o programa municipal de recuperação de receitas, autoriza o parcelamento de

débitos para com a Fazenda Municipal e dá outras providências.  Em primeira discussão, o Vereador

Naamã teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em
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segunda  e  terceira  discussão,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Projeto  de  Lei

Complementar 186/2018 –  Altera dispositivos da Lei Complementar 92, de 29 de dezembro de

2011,  que  dispõe  sobre  o  código  tributário  municipal  e  estabelece  normas  gerais  de  direito

tributário  aplicáveis  ao  município  de  Carandaí. Em  primeira  discussão,  a  Vereadora  Maria

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

segunda e terceira discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 183/2018, da

Vereadora  Aparecida  baeta,  apontando  a  necessidade  de  patrolamento  e  encascalhamento  de

estradas  rurais.  Em  única  discussão,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Indicação

184/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de roçamento e operação tapa-buracos em

estrada  da  comunidade  do  Córrego  de  Herculano  Pena.  Em  única  discussão,  foi  aprovada  por

unanimidade dos presentes. Indicação 185/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de

roçamento  e  operação  tapa-buracos  de  estrada próxima ao  restaurante  “O Carroção”.  Em única

discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes.  Indicação 186/2018, do Vereador Aécio,

sugerindo doação de alambrado doado pela empresa MRS Logística S.A. para cercar área da escola

rural da Comunidade da Matinada. Em única discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Foi deliberado por enviar cópia da Indicação 186/2018 ao Supervisor do Departamento Municipal de

Educação, Marcelo Wagner de Oliveira.  Indicação 187/2018, do Vereador Milton,  apontando a

necessidade de melhorias em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão, foi aprovada por

unanimidade  dos  presentes.  Indicação  188/2018,  do  Vereador  Pedro  Marconi,  apontando  a

necessidade de extensão de rede elétrica em ruas do Bairro Vale Verde. Em única discussão, foi

aprovada por unanimidade dos presentes.  Indicação 189/2018, do Vereador Valério,  apontando a

necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas nas comunidades Tabuleiro, Periquito e

Santa Cecília.  Em única  discussão,  foi  aprovada por  unanimidade dos presentes.  Requerimento

143/2018, do Vereador Milton, solicitando ao Executivo informações sobre previsão de finalização

de obra  na  Comunidade do  Córrego de  Herculano Pena.  Em única  discussão,  foi  aprovado por

unanimidade dos presentes.  Requerimento 144/2018, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã,

solicitando agendamento de reunião entre a Câmara e representante da Agência SicoobCredicampo.

Em  única  discussão,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Representação  42/2018,  do

Vereador  Milton,  a  ser  encaminhada à  empresa  MRS Logística  S.A.,  sobre  a  possibilidade do

cercamento do campo de futebol do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão, foi aprovada por

unanimidade  dos  presentes.  Moção  de  Pesar  45/2018,  dos  Vereadores  Milton  e  Aécio,  a  ser

encaminhada  à  família  de  João  Carlos  Amaral  Vieira.  Em  única  discussão,  foi  aprovada  por

unanimidade dos presentes.  Moção de Pesar 46/2018, do Vereador Valério,  a ser encaminhada à

família  de  Francisco  de  Paula  Alvim.  Em  única  discussão,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos

presentes.  O  Vereador  Naamã  comunicou  o  cancelamento  da  reunião  com  o  Supervisor  do

Departamento  Municipal  de  Obras  Públicos,  Carlos  Alberto  Resende  Teixeira.  Não  havendo

Vereador inscrito na Palavra Livre, a Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO,
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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 demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou

encerrada a reunião às vinte e duas horas e quinze 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”, 24 de setembro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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