
ATA  DA  TRIGÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  SEGUNDA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E

DEZOITO.

Aos oito dias do mês de outubro 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 34ª 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:  Convite  da  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de
Carandaí  -  CDL, para a  V Semana do Empreendedorismo,  de 8 a  10 de outubro,  conforme
programação  encaminhada.  Ofício  415/2018,  do  Gabinete  do  Prefeito,  em  resposta  ao
Requerimento  139/2018, da Vereadora Maria  Imaculada,  onde solicita  informações  quanto a
possibilidade de organização da "4ª Jornada do Patrimônio Cultural de Carandaí, Exposição de
Imagens e Telas". Ofício 416/2018, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do
Projeto  de  Lei  2153/2018 –  Altera  dispositivo  da  Lei  Orçamentária  2265/2017.  Ofício
417/2018,  do  Gabinete  do  Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei  2155/2018 –  Altera
dispositivo  da  Lei  Orçamentária  2265/2017.  Ofício  403/2018,  do  Vereador  Osmar,
apresentando o Projeto de Lei 494/2017 – Dá denominação a Unidade Básica de Saúde e dá
outras providências. Ofício 406/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando o Projeto
de Lei 536/2018 – Declara a Associação de Barraqueiros de Carandaí, entidade de Utilidade
Pública  Municipal.  DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS.  A  Presidente  colocou  à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Deferiu
o Ofício 416/2018 e retirou de pauta o Projeto de Lei 2153/2018. Encaminhou o Projeto de Lei
2155/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada
de  Contas.  Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  494/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e
Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei
536/2018 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
Resolução 12/2018 –  Revoga a Resolução  nº  19,  de 21 de  dezembro de 2017,  que  altera
dispositivos da Resolução 11/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de
cargos,  carreira,  vencimentos  e  remuneração  dos  servidores  da  Câmara  Municipal  de
Carandaí. Em terceira  discussão e  votação,  foi  aprovado por  unanimidade dos  presentes.  A
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Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei 535/2018 – Revoga a Lei nº. 2267, de 29 de dezembro de 2017, que
altera a Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 2011, que fixa os vencimentos dos servidores da
Câmara Municipal e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade  dos  presentes.  A Secretária  realizou  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 2142/2018 –  Dispõe sobre a concessão de reembolso de despesas de viagem
para servidores ocupantes do cargo de motorista. Em primeira e segunda discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária realizou a leitura dos pareceres das
Comissões  de Legislação,  Justiça  e  Redação e  de Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade
Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 2148/2018 – Dá denominação ao núcleo de apoio ao
produtor rural de Carandaí – NAPRC. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por  unanimidade  dos  presentes.  Indicação  194/2018,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,
sugerindo participação dos estudantes municipais  em projeto artístico no muro da MRS. Em
única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 195/2018, da
Vereadora  Aparecida Baeta,  apontando  a  necessidade  de  melhorias  em rede  de  esgoto  no
Bairro  Herculano  Pena.  Em  única  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
presentes.  Indicação  196/2018,  do  Vereador  Pedro  Marconi,  apontando  a  necessidade  de
utilização  de  espaço  físico  de  escola.  Em  única  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade  dos  presentes.  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  horas  e  cinquenta  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”, 8 de outubro de 2018.
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– Presidente –
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