ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
trinta 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 Pedro Marconi e a presença dos demais
edis. Havendo número regimental, a Presidente declarou aberta a sessão. A seguir, a Presidente
passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 38ª 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 do Departamento Municipal de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Carandaí, para o 1º Seminário Municipal do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício 438/2018, de todos os
Vereadores, apresentando o Projeto de Lei 537/2018 – Obriga estabelecimentos bancários a
instalarem
grades
de
ferro
nas
fachadas
externas.
DESPACHO
DAS
CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 537/2018 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação; de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
Urbana; e de Participação Popular. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária realizou a leitura do parecer
de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução
13/2018 –Dispõe sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras
providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A
Secretária realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Resolução 14/2018 – Dispõe sobre a Semana de Comemorações de
Natal na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em terceira discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Secretária realizou a leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana, pela aprovação do Projeto de Lei 2146/2018 – Autoriza o Município a
permutar lotes de sua propriedade na Quadra 01 do Bairro Vila Real, por outros na quadra 02
do mesmo bairro e contém outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores Naamã,
Geraldo, Maria Imaculada e Aécio teceram comentários. Em primeira votação, o projeto foi
reprovado por 5 (cinco) votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Desta forma, em razão
da insuficiência de quórum qualificado de 2/3 (dois terços), conforme prevê art. 19, inciso V do
Ata da 39ª Reunião Ordinária, em 5 de novembro de 2018.
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Regimento Interno, o Projeto de Lei 2146/2018 foi reprovado. Requerimento 164/2018, da
Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo verificação da possibilidade
de redução do número de aluguéis de imóveis por parte do Poder Público Municipal, tendo em
vista a situação financeira do município. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Requerimento 165/2018, da Vereadora Maria Imaculada
Wamser, solicitando informação sobre locação de imóveis para FAME, em razão da reprovação
do Projeto de Lei 2134/2018. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Requerimento 166/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
solicitando a Convocação do Superintendente Administrativo Senhor Justino Martins Neto e
Assessora Jurídica da Prefeitura, Ana Paula Ramos, para reunião da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação do dia 08 de novembro de 2018. Em única discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes. Requerimento 167/2018, da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação, solicitando o envio de cópias do Projeto de Lei Complementar 185/2018 a todos os
engenheiros e topógrafos do município, convidando-os para reunião no dia 29 de novembro, às
19 horas. 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 ausência do Vereador Pedro
Marconi e a presença dos demais 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”, 5 de novembrode 2018.

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

Ata da 39ª Reunião Ordinária, em 5 de novembro de 2018.

MARIA IMACULADA WAMSER
–Secretária –
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