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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e seis 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 presença de todos os edis. Havendo número regimental, a 

Presidente declarou aberta a sessão. A seguir, a Presidente passou a palavra à Secretária para 

leitura da ata da 41ª Reunião Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 

A Presidente passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da 

Escola Infantil “Tia Catharina Puiatti, para cerimônia de formatura, nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Carandaí. Ofício 460/2018, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 2143/2018 - Dispõe 

sobre a organização, a estrutura orgânica e os procedimentos da administração do município de 

Carandaí. Ofício 461/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2157/2018 

– Altera a Lei 2095/2013 – reformula o serviço de proteção de crianças e adolescentes no 

âmbito do Município de Carandaí e dá outras providências. Ofício 462/2018, do Gabinete do 

Prefeito, informando sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Ofício 469/2018, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 165/2018, da Vereadora Maria Imaculada, 

onde solicita informações sobre aluguéis. Ofício 464/2018, do Vereador André, apresentando o 

Projeto de Lei Complementar 2/2018 – Altera dispositivos da Lei Complementar 33, de 28 de 

junho de 1999, que institui o Código Sanitário do Município de Carandaí e dá outras 

providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A Presidente colocou à disposição 

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

deferiu o Ofício 460/2018 do Gabinete do Prefeito e retirou de pauta o Projeto de Lei 2143/2018. 

Encaminhou o Projeto de Lei 2157/2018 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. Encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar 2/2018 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 do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 536/2018 – Declara a 

Associação de Barraqueiros de Carandaí, Entidade de Utilidade Pública Municipal. Em 

primeira discussão e votação, o projeto foi REPROVADO por sete votos contrários e três votos 

favoráveis. A seguir, a Secretária realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, 
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Justiça e Redação pela aprovação da Proposta de Emenda à LOM 32/2018 – Altera 

dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Em primeiro turno de discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Indicação 221/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a 

necessidade de iluminação pública em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 223/2018, do Vereador Éder, apontando a necessidade 

de patrolamento e encascalhamento de estrada no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 222/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, 

sugerindo limpeza de Rua e desentupimento de esgoto no Bairro COHAB. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 172/2018, da Vereadora Aparecida 

Baeta, solicitando ao Executivo informações para obter certidão de numeração em imóveis 

rurais do município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Representação 52/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1º região, sugerindo transferência da jurisdição. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Moção de Pesar 48/2018, do Vereador 

Milton, a ser encaminhada à família da Senhora Helena Aparecida da Silva. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Relatório da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre ofício da Associação Comunitária e dos Produtores 

Rurais de Hermilo Alves, para alteração de denominação de Unidade Básica. Em única discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. Relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, sobre divulgação de portal de notícias de possíveis irregularidades em 

procedimentos licitatórios. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 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 novembro de 2018. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente – 

 

 

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA 

–Vice-Presidente– 

MARIA IMACULADA WAMSER 

–Secretária – 

 


