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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DEDOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 Osmar e 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 43ª 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 Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, para palestra sobre o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a 

Mulher, no dia 11 de dezembro de 2018, às 14 horas, no auditório da Prefeitura – 5º andar. 

Convite da Escola Municipal “Deputado Abelard Pereira”, para solenidade de conclusão do 9º 

ano do ensino fundamental, no dia 11 de dezembro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal 

de Carandaí. Convite do 3º Ano do Ensino Médio, da escola Estadual “Deputado Patrús de 

Sousa”, para solenidade de formatura, no dia 15 de dezembro na própria escola, às 20 horas. 

Ofício 487/2018, do Gabinete, do Prefeito, apresentando alterações no anexo do Projeto de 

Lei 2152/2018- Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o exercício 

financeiro de 2019 e dá outras providências. Ofício 451/2018, da Comissão Especial/Portaria 

28/2017, apresentando o Projeto de Resolução 15/2018 – Dispõe sobre o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Carandaí. Ofício 475/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, apresentando as Emendas Modificativa 1, Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de 

Resolução 15/2018 – Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. 

Ofício 489/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o VETO TOTAL ao 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 Resolução nº 15/2018 e respectivas Emendas Modificativa 1, Aditiva 2 e Supressiva 3 

às Comissão Especial composta pelos Vereadores Aécio, Milton e Valério. Encaminhou o Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 537/2018 à Comissão Especial composta pelos Vereadores André, 

Geraldo e Naamã. 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 Lei 2156/2018 – Cria natureza de 
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despesa em categoria de programação já existente na Lei Orçamentária 2.265/2017 do 

Município de Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. A seguir, a Presidente colocou em segundo turno de discussão a Proposta de Emenda 

à LOM 32/2018 – Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Em segundo turno de 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Secretária realizou a leitura do parecer 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 16/2018 

– Revoga a Resolução 8, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre a Semana de 

Comemorações de Natal na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em 

primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

Secretária realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação do Projeto de Resolução 17/2018 – Revoga a Resolução 9, de 6 de novembro de 

2018, que dispõe sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras 

providências. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. A Secretária realizou a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela 

aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2152/2018 – Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 

providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. A Secretária realizou a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do 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. Em primeira 

e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 

228/2018, do Vereador Aécio, apontando a necessidade de melhoria em Rua e rede de esgoto no 

Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 230/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de 

notificação de proprietários de lotes vagos no Bairro Vale Verde. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 231/2018, da Vereadora Aparecida 

Baeta, apontando a necessidade de manutenção das estradas das Comunidades do Chuí, 

Moreiras, Gerais e Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Requerimento 177/2018, do Vereador Naamã, solicitando cópia do processo 

licitatório 117/2018 – Concorrência Pública 1/2018 e cópia dos respectivos contratos de 

permissão de uso dos espaços comerciais. Em única discussão e votação, foi aprovada 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 Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta e cinco 

minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. 
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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”, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

– Presidente – 

 

 

 

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA 

–Vice-Presidente– 

MARIA IMACULADA WAMSER 

–Secretária – 

 


