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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março 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 8ª Reunião Ordinária.  Em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou à Secretária que 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do CRAS - Carandaí, para participar da 

palestra “Mercado de trabalho e orientação profissional”, no dia 28/3/2018, às 14h, no Auditório 

da Câmara Municipal. Ofício 16/2018, do Departamento Municipal de Educação, em resposta 

ao Requerimento 33/2018, do Vereador Pedro Marconi, sobre aplicabilidade da Lei Municipal 

2.208/2016, que dá denominação à escola do Povoado dos Moreiras. Ofício 17/2018, do 

Departamento Municipal de Educação, em resposta ao Requerimento 3/2018, do Vereador 

Osmar, sobre cumprimento da Lei Municipal 2.156/2018, que dispõe sobre a concessão de 

transportes aos estudantes do município. Ofício 110/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta 

ao Requerimento 19/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, sobre melhorias do trânsito em 

Carandaí, visto a aprovação do cargo de Coordenador de Trânsito. Ofício 111/2018, do 

Gabinete do Prefeito, informando valor de emenda parlamentar para “apoio à manutenção das 

unidades de saúde”. Ofício 120/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 

37/2018, do Vereador André, sobre evento em comemoração ao aniversário do município. Ofício 

121/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 13/2018, do Vereador Éder, 

sobre previsão de apresentação de projeto de lei para concessão de revisão geral anual e reajuste 

nos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e 

Indireta. Ofício 127/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para instrução do projeto de Lei 2134/2018. 

Ofício 103/2018, dos Vereadores Imaculada e Naamã, apresentando as Emendas Modificativa 

1 e Aditiva 2 ao Projeto de Lei 2116/2018. Ofício 120/2018, dos Vereadores Imaculada, 
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Naamã, Osmar e Valério, apresentando a Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto de Lei 

2124/2017. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição 

todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. A Vereador Maria 

Imaculada solicitou a retirada de pauta da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2124/2017, 

sendo o pedido deferido pela Presidente. A Vereadora Aparecida Baeta retirou de pauta o Projeto 

de Lei 520/2018, de autoria da Mesa Diretora. Encaminhou as Emendas Modificativa e Aditiva 2 

ao Projeto de Lei 2116/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou a Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 

2124/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura das Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de 

Lei 2132/2018 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial para manutenção de 

contribuições para associações no orçamento do Gabinete e Secretaria da Prefeitura Municipal. 

Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 47/2018, 

do Vereador André, apontando a necessidade de melhorias em rua na Comunidade do 

Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 51/2018, 

do Vereador Milton, apontando a necessidade de manutenção de trilho de mata-burro, no 

Córrego da Brígida. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

57/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, indicando nomes da conferência do diploma “Mulher 

Cidadã”. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 69/2018, da 

Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de melhorias das estradas das 

Comunidades do Campestre, Chuí, Moreiras e Gerais. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 70/2018, do Vereador Pedro Marconi, apontando a 

necessidade de melhorias em estrada do Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Requerimento 31/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando 

que seja informado às rádios locais sobre a Lei 1.856/2007. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 38/2018, do Vereador Milton, solicitando visita do 

Coordenador de Trânsito para possibilidade de colocação de quebra-molas, em Rua do Bairro 

Caolim. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 52/2018, 

do Vereador Pedro Marconi, solicitando ao Executivo gastos do município nas redes de 

farmácias de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 54/2018, dos Vereadores André, Aparecida Baeta, Imaculada, Milton e 
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Naamã, solicitando ao Executivo relação de cargos comissionados, funções gratificadas, com os 

valores recebidos. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

55/2018, dos Vereadores André, Aparecida Baeta, Imaculada, Milton e Naamã, solicitando 

ao Executivo informações sobre a aplicabilidade da Lei Complementar 119/2018. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 7/2018, do Vereador 

André, a ser encaminhada ao Deputado Estadual Glaicon Franco, para liberação de emenda 

parlamentar, com o objetivo de melhora o campo de futebol e instalação de academia ao ar livre 

no Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 

11/2018, do Vereador Valério, a ser encaminhada à empresa MRS Logística, para retirada de 

trilho próximo à travessia do Bairro Olímpico. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 14/2018, da Vereadora Imaculada, a ser encaminhada ao 

Deputado Estadual Glaicon Franco, solicitando liberação de emenda parlamentar para melhorias 

da infra-estrutura física da Farmácia da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 15/2018, do Vereador 

Éder, a ser encaminhada a Prefeito do Município de Ressaquinha, para mudança de festa 

agropecuária, que coincidirá com a tradicional festa junina do Distrito Hermilo Alves. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 21/2018, do Vereador 

Éder, a ser encaminhada ao jovem Dênis Emanuel da Cunha Vieira. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 23/2018, do Vereador Osmar, a 

ser encaminhada à contadora da Prefeitura, Senhora Patrícia Simone Júlio Almeida Barros. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 25/2018, do 

Vereador Osmar, a ser encaminhada à Professora Municipal Conceição Aparecida Oliveira dos 

Santos Soares. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente 

informou aos Vereadores que na quinta-feira, dia 29 de março, será recesso no expediente do 

legislativo. O Vereador Naamã fez requerimento verbal solicitando ao Executivo a 

complementação das informações enviadas através do Ofício 127/2018, visto que não estava 

anexado ao referido ofício os comprovantes de despesas. O requerimento do Vereador Naamã foi 

aprovado por unanimidade. O Vereador Aécio fez uma Moção de Pesar verbal a ser 

encaminhada à família da Senhora Neuza Pedroso, sendo aprovada por unanimidade. Consoante 

art. 107 do Regimento Interno, inscrita na PALAVRA LIVRE, a Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, discorreu sobre as despesas do Executivo. O conteúdo do discurso da Vereadora Maria 

Imaculada encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Não havendo Vereador inscrito na 

Palavra Livre, a Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 
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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 trinta 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”, 26 de março de 2018. 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente –  

 

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA 

–Vice-Presidente– 

MARIA IMACULADA WAMSER 

–Secretária– 

 


