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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 ausência do Vereador Pedro Marconi e a presença dos demais 

edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 

2ª Reunião Ordinária.  Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 81.658,14 

(oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos). Ofício 43/2018, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 2017/2017, da Vereadora Maria Imaculada, 

sobre doação de terreno ao Centro de Convivência do Idoso. Ofício 44/2018, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2131/2018 – Institui o Programa “Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, no âmbito do Município de Carandaí e dá outras providências. 

Ofício 48/2018, do Gabinete do Prefeito, informando sobre a realização do Processo Seletivo 

Público de Agente Comunitário de Saúde – Edital 17/2018. Ofício 40/2018, da Presidência da 

Câmara, encaminhando projetos às Comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; 

Saúde Saneamento e Meio Ambiente e Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Ofício 

52/2018, da Prefeitura Municipal de Casa Grande, encaminhado informativo sobre os atos da 

administração no exercício 2017. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2131/2018 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 dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 516/2018 - Concede revisão geral anual 

nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, 

inciso X, da Constituição Federal. Em primeira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, as Vereadoras Maria Imaculada e Aparecida 

Baeta teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 
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Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária 

procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 517/2018 – Concede reajuste 

nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal. Em primeira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, os Vereadores 

Maria Imaculada e Naamã teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 

518/2018 - Concede revisão geral anual nos subsídios dos Agentes Políticos (Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores), do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da 

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

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

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 181/2017 – 

Altera a Lei Complementar 57/2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos 

servidores da Prefeitura Municipal de Carandaí, dispõe sobre a organização administrativa da 

Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em primeira discussão, os 

Vereadores André, Valério, Maria Imaculada e Aparecida Baeta teceram comentários. Em 

primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, os 

Vereadores Maria Imaculada, Éder, Naamã e Milton teceram comentários. Em segunda votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 

6/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de limpeza em lote da administração no 

Bairro Santa Cecília. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidades dos presentes. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 7/2018, do 

Vereador André, apontando a necessidade de notificação de proprietário de lote no Bairro Vale 

Verde, para a execução de limpeza. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos 

presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 8/2018, do Vereador 

André, apontando a necessidade de limpeza em ruas do Bairro Ponte Chave. O proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. A 

seguir, colocou em única discussão a Indicação 12/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de manutenção em Praça localizada no Bairro Cruzeiro. O proponente justificou a 

proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Na sequência, 

colocou em única discussão a Indicação 17/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a 

implantação de cursos técnicos no Município. Os Vereadores Aparecia Baeta e Maria Imaculada  

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Dando 

continuidade, colocou em única discussão a Indicação 18/2018, do Vereador Milton, 
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apontando necessidade de tapagem de buracos e limpeza de estrada na Comunidade do Córrego. 

O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos 

presentes. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 19/2018, do Vereador Milton, 

necessidade de recomposição de bueiro na estrada da Comunidade do Córrego. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão 

a Indicação 22/2018, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de criação de 

programa “Amigo do Idoso”. As Vereadoras Maria Imaculada, Aparecida Baeta e Valério 

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidades dos presentes. Na 

sequência, colocou em única discussão a Indicação 23/2018, da Vereadora Imaculada, 

apontando a necessidade de afixação no âmbito municipal de avisos com os números de disque 

denúncia. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidades dos presentes. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento 

12/2018, do Vereador André, ao Executivo Municipal solicitando informações sobre destino de 

verba repassado pela empresa Via 040 ao Município. O proponente justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única 

discussão o Requerimento 13/2018, do Vereador Éder, solicitando informações ao Executivo 

quanto a previsão de apresentação de projeto de revisão e reajuste aos servidores ativos e 

inativos da administração direta e indireta. O proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. A seguir, colocou em única discussão o 

Requerimento 14/2018, das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente, solicitando ao Executivo informações sobre denúncia apresentada por cidadão 

carandaiense. A Vereadora Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidades dos presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Moção de 

Aplausos 2/2018, do Vereador Valério, a ser encaminhada ao Grupo de Assistência Integral à 

Infância e Adolescência – GAIIA. Os Vereadores Valério e Maria Imaculada teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. Em seguida, 

colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, sobre o Requerimento nº. 4/2018, de autoria do Vereador Milton Euzébio 

de Oliveira, sobre limpeza e manutenção de escola, campo de futebol, córrego, bueiro, meio-fio e 

calçamento no Distrito de Pedra do Sino. Os Vereadores Milton, Geraldo, Maria Imaculada, 

Naamã e Valério teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos 

presentes. A seguir, colocou em única discussão o Ofício 34/2018, do Vereador Pedro 

Marconi, justificando ausências nas 3ª e 4ª reuniões ordinárias. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidades 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, 
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constatando ausência do Vereador Pedro Marconi e a presença dos demais Vereadores. A 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e 

vinte 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”, 15 de fevereiro de 2018. 
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