
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA

DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE

CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas e vinte

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 a ausência do Vereador Naamã e a presença dos demais edis. A Presidente

declarou  aberta  a  sessão  e  passou a  palavra  à  Secretária  para  leitura  da  ata  da  9ª  Reunião

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

solicitou à Secretária que procedesse do expediente do dia. O Senhor Ronaldo Alves de Melo, no

uso do art. 2º, inciso II, da Resolução 7/1999, fez uso da Tribuna Popular e discorreu sobre os

seguintes assuntos: colocação de placas na Avenida Francisco do Carmo, no Bairro Ponte Chave;

o porquê da não utilização de lombadas, conforme prevê o art. 94, da Lei Federal nº. 9.503, de

23/09/1997;  e  apresentação  da  Resolução  nº.  495,  de  05/06/2014.  Os  Vereadores  Jader,

Aparecida  Baeta,  André,  Osmar  e  Aécio fizeram indagações  ao Senhor Ronaldo,  que foram

respondidas pelo mesmo.  PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS

RECEBIDAS:  A  Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí  informou  que  está

efetivando  a  devolução  ao  Poder  Executivo  da  quantia  de  R$9.494,22,  referente  a  saldo

excedente  do  ano  de  2016. Carta  nº.  087/GPI-MRS/2017  da  MRS,  respondendo  a

Representação nº. 5/2017, do Vereador André, onde solicita manutenção das casas da MRS na

Estação Ferroviária. Ofício 147/2017, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento

e Desenvolvimento Sustentável, encaminhando o relatório das atividades da EMATER. Ofício

do  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Trânsito,  para  prestar  esclarecimento  sobre  a

colocação  de  placas  de  trânsito  na  Avenida  Francisco  do  Carmo. DESPACHO  DAS

CORRESPONDÊNCIAS –  O  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências

recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretaria procedeu a

leitura  dos  pareceres  de  redação  final  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  aos

seguintes projetos:  Projeto de Lei 489/2017 –  Dá denominação à Unidade da Farmácia de

todos e dá outras providências; Projeto de Lei 490/2017 – Dá denominação à Unidade Básica

de Saúde e dá outras providências;  Projeto de Lei 491/2017 –  Dá denominação à Unidade

Básica  de Saúde e  dá outras  providências;  Projeto  de Lei  492/2017 –  Dá denominação à

Unidade  Básica  de  Saúde  e  dá  outras  providências;  e  Projeto  de  Lei  499/2017  –  Dá

denominação ao Terminal Rodoviário. Em terceira discussão e votação, todos os projetos acima

relacionados foram aprovados por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura do
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parecer da Comissão Especial, nomeada pela Portaria 17/2017, pela aprovação do  Projeto de

Decreto Legislativo 1/2017 – Concede a Comenda Barão de Santa Cecília à Vossa Excelência

Reverendíssima Dom Geovane Luís Da Silva. O Vereador Valério teceu comentários. Em única

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

Indicação 78/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de patrolamento, limpeza de

estrada  na  localidade  das  Porteiras.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos

presentes.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a Indicação  88/2017,  do  Vereador

Valério,  apontando  a  necessidade  de  alteração  no  plano  de  carreira  e  remuneração  do

Magistério,  para  a  inclusão  do  Professor  Infantil  com habilitação  em Normal  de  Educação

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

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou em

única discussão a Indicação 94/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, indicando os nomes das

Senhoras Maria Eulália de Jesus, Maria Helena Barbosa e Jacira Rosa Diniz Melo Tavares, para

homenagem com o Diploma Mulher Cidadã. Em única votação, foi aprovada por unanimidade

dos  presentes.  Logo  após,  colocou  em única  discussão  a Indicação  95/2017,  do Vereador

Valério,  apontando  a  necessidade  de  equiparação  de  vencimentos  de  pedreiro,  calceteiro,

carpinteiro,  pintor  e eletricista.  O proponente justificou a  proposição.  Em única  votação,  foi

aprovada por unanimidade dos presentes. Ato continuo, colocou em única discussão a Indicação

96/2017,  do  Vereador  Aécio,  necessidade  de  melhorias  em  ponte  do  Córrego  do  Val.  O

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

presentes.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a Indicação  97/2017,  da  Vereadora

Imaculada, indicando o nome da Senhora Sônia Maria de Oliveira Pacheco, para homenagem

com o Diploma Mulher Cidadã. Os Vereadores Imaculada, André, Aparecida Baeta, Valério e

Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A

seguir, colocou em única discussão o Requerimento 43/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,

solicitando ao Executivo esclarecimentos sobre a efetivação das políticas públicas previstas no

Plano Diretor e ao Projeto de Lei que institui a Política Municipal de Saneamento Básico. A

proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos

presentes. Em seguida, colocou em única discussão a Representação 20/2017, dos Vereadores

Éder e Geraldo, a ser encaminhada ao Senhor Sérgio Carrato – MRS, solicitando a construção

de  passagens  de  nível  para  pedestre  na  comunidade  do  Campestre.  Os  Vereadores  Éder  e

Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Dando continuidade, colocou em única discussão a Representação 21/2017, do Vereador Éder,

a ser encaminhada à empresa Carandainet, solicitando informações quanto a baixa velocidade do

sinal de internet na comunidade do Campestre. Os Vereadores Éder, Geraldo e André teceram

comentários.  Em única  votação,  foi  aprovada por  unanimidade  dos  presentes.  Ato  continuo,

colocou em única discussão a Representação 22/2017, dos Vereadores,  a ser encaminhada à
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empresa  Cimento  Tupi  S/A,  solicitando  a doação  de cimento  (não utilizado  para  venda)  ao

Município  de  Carandaí.  Os  Vereadores  André,  Geraldo,  Imaculada  e  Valério  teceram

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou

em única discussão a Moção de Repúdio 3/2017, dos Vereadores, a ser encaminhada à Câmara

dos Deputados e Senado Federal, manifestando repúdio à PEC 287/2016.

Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Os Vereadores Aparecida Baeta,

Imaculada e Valério teceram comentários. Em seguida, colocou em única discussão a Relatório

da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre placas de “Carga e

Descarga” na Avenida Francisco do Carmo no Bairro Ponte Chave. O Vereador Aécio teceu

comentários.  Em única  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 Naamã e a presença

dos demais edis. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às

vinte e duas horas e cinqüenta 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”, 3 de abril de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA

– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA

– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER

– Secretária –

Ata da 10ª Reunião Ordinária, em 3 de abril de 2017. Página 3


