ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas e sete
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 dos Vereadores Éder Damasceno e Naamã Neil e a presença
dos demais edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para
leitura da ata da 26ª 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: A Vereadora Maria Imaculada no uso do art. 136 do Regimento Interno, solicitou
a retirada de pauta dos Projetos de Leis 524/2018 e 530/2018, sendo o pedido deferido pela
Presidente. Ofício 59/2018, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carandaí,
convidando a Câmara a participar da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência.Correspondência da Via 040, em resposta à Representação 1/2018, do Vereador
Milton, sobre instalação de redutores de velocidade em trecho da BR 040, nas proximidades do
Distrito Pedra do Sino.Ofício 170/2018, do Gabinete do Deputado Federal Padre João, em
resposta ao Vereador Éder, sobre liberação de emenda parlamentar para restauração da Igreja
Nossa Senhora da Glória, na Comunidade da Ressaca.Ofício 349/2018, do Gabinete do
Prefeito, em resposta ao Requerimento 110/2018, do Vereador Milton, sobre instalação de
sinalização na estrada da Comunidade do Palmeiras.Ofício 350/2018, do Gabinete do Prefeito,
em resposta ao Requerimento 79/2018, do Vereador Éder, sobre reconstrução de ponte no
Distrito Hermilo Alves.Ofício 353/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de
Lei 2144/2018 – Institui o Estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí e dá
outras providências.Ofício 354/2018,do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei
2145/2018 – “Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade aos
servidores públicos do município de Carandaí e dá outras providências”.Ofício 361/2018, do
Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei 2147/2018 – “Dispõe sobre a implantação
do núcleo de apoio ao produtor rural e dá outras providências”.Ofício 362/2018, do Gabinete
do Prefeito, apresentando Projeto de Lei 2146/2018– “Autoriza o município a permutar lotes
de sua propriedade na Quadra 1 do bairro Vila Real, por outros na Quadra 2 do mesmo bairro
e contém outras providências”.Ofício 363/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando
Projeto de Lei 2148/2018 – “Dá denominação ao núcleo de apoio ao produtor rural de
Carandaí – NAPRC”.Ofício 328/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando a retirada
de pauta do Projeto de Resolução 9/2018 – Cria o Memorial da Câmara Municipal de Carandaí
e dá outras providências.Ofício 32/2018, da Mesa Diretora, apresentandoProjeto de
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Resolução 112018 – “Cria o Memorial da Câmara Municipal de Carandaí e dá outras
providências”.Ofício 330/2018, do Setor Contábil da Câmara, apresentando o quadro sumário
da despesa para o orçamento 2019.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIASA Presidente
colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na
Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES:Indicação 164/2018, do Vereador Valério, apontando a
necessidade de coleta de lixo na localidade do Barro Preto. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 165/2018, do Vereador Valério, apontando
a necessidade de pintura de faixa de pedestre na Avenida Afrânio de Melo Franco, próxima ao
Supermercado Sales. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Indicação 166/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de instalação de
luminárias no Bairro Coração Eucarístico.Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes.Requerimento 115/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando o
acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar
situação exposta por moradora no Bairro Acampamento.Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Ofício 330/2018, do Setor Contábil da Câmara,
apresentando o quadro sumário da despesa para o orçamento 2019. Consoante art. 15, XX, do
Regimento da Casa, a Presidente colocou em única discussão o quadro sumário de despesas, para
ser consolidado ao corpo do Projeto de Lei orçamentária anual para o exercício de 2019. Em
única 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 ausência dos Vereadores Éder Damasceno e Naamã
Neil. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte 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”, 13 de agosto de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
–Vice-Presidente–

Ata da 27ª Reunião Ordinária, em 13 de agosto de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária–
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