ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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.
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 24ª 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: Carta 97/2018, da MRS Logística, em
resposta à Representação 32/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, onde solicita informações sobre a
reconstituição de muro na Rua Engenheiro Murilo de Brito, no Bairro Estação. Ofício 339/2018, do
Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2142/2018 – Dispõe sobre a concessão de
reembolso de despesas de viagem para servidores ocupantes do cargo de motorista. Ofício
341/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação 147/2018, da Vereadora Imaculada e
Requerimento 105/2018, do Vereador Éder. Ofício 342/2018, do Gabinete do Prefeito, em
resposta à Indicação 145/2018, da Vereadora Imaculada; Indicação 155/2018, do Vereador Éder;
Requerimento 104/2018, da Vereadora Imaculada e Requerimento 111/2018, do Vereador Naamã.
Ofício 314/2018, da Ouvidora da Câmara Municipal de Carandaí, apresentando denúncia de
cidadão sobre atendimento da saúde na Comunidade do Retiro do Baú. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2142/2018 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Ofício 314/2018, da Ouvidoria da Câmara à Comissão de Saúde, Saneamento e
Meio Ambiente. Com fulcro no art. 113, inciso II, do regimento Interno, o Vereador Éder teceu
comentários sobre a denúncia contida no ofício314/2018. 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 nº. 7/2018 – Regulamenta o art. 128 da Resolução 1, de 13 de dezembro de 2005 e
dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Moção
de Aplausos 7/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à ONG Amor Animal.
A proponente justificou a proposição. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Com fulcro no art. 113, inciso II, o Vereador Aécio fez uso da palavra para
esclarecer comentários que estão sendo feitos na rádio e nas redes sociais com o objetivo de
denegrir a imagem da Mesa Diretora, que estão sendo feitas denúncias infundadas sobre a Mesa
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Diretora da Câmara de Carandaí. Informou que a Mesa Diretora está à disposição para sanar
quaisquer dúvidas sejam estas de vereadores ou cidadãos. Solicitou a Presidente desta Casa que
faça uma reunião com os vereadores e a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de
Carandaí para esclarecimentos. Disse que a Mesa Diretora está sendo denegrida e solicitou que a
Presidente apure os fatos e tome as devidas providências contra as injúrias, inclusive
judicialmente. A Presidente informou que não havia tomado nenhuma providência por entender
que o portal de transparência da Casa e questão de interpretação e que só está discutindo sobre o
assunto porque foi provocada, caso contrário não faria por entender que todas as informações
sobre os gastos da Câmara estão no site. E que caso algum vereador tenha dúvidas em relação
aos gastos que fiscalize, pois é essa a função do vereador, fiscalizar. E que todos os vereadores
sabem o que se passa na Câmara e os cidadãos tem essas informações através do portal da
transparência no site da Câmara, e que está à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Informou ainda, que será marcada uma reunião com os vereadores e a Comissão de Licitação
para esclarecimentos, caso haja qualquer dúvida mesmo estando tudo a disposição no portal da
transparência. Os Vereadores Osmar, Geraldo, Imaculada, Naamã e Pedro Marconi
manifestaram sobre o assunto. 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 quarenta e cinco 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”, 1º de agosto de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 25ª Reunião Ordinária, em 1º de agosto de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária–
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