
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 apresentou aos demais edis e à população o novo Assessor Parlamentar da
Casa, Senhor Márcio Moreira. A Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional.
Na chamada inicial,  feita pela Secretária constatou a presença de todos os edis. A Presidente
declarou  aberta  a  sessão  e  passou a  palavra  à  Secretária  para  leitura  do  expediente  do  dia.
PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Convite do
Instituto Plenum Brasil, para os cursos de “Oratória e Comunicação para Gestores Públicos” e
“Inicio da Legislatura 2017-2020 nas Câmaras Municipais”, conforme folhetos anexos. Ofício
nº. 96/2017, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, solicitando
apoio da Câmara para parceria nos trabalhos da associação. Ofício nº. 51/2017, do Gabinete do
Prefeito,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  Complementar  161/2017  -  Altera  o  Anexo  da Lei
Complementar nº. 55/2007, equipara os vencimentos do cargo de Auxiliar de Enfermagem aos
de  Técnico  de  Enfermagem. Ofício  nº.  52/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  encaminhando  o
Projeto de Lei 2097/2017 –  Dispõe sobre a concessão de subvenção. Ofício nº. 53/2017, do
Gabinete do Prefeito, respondendo Ofício 4/2017 dos Vereadores André, Éder, Geraldo, Osmar e
Valério, onde solicitam informações sobre as obras reconstrução de ponte no Bairro Praia. Ofício
nº. 59/2017, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2096/2017 -  Concede
revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da
Administração Direta e Indireta do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição Federal.  Ofício nº. 40/2017, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº.
483/2017 -  Concede revisão geral anual nos vencimentos  dos servidores públicos ativos  da
Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; Projeto de Lei nº.
484/2017  -  Concede  reajuste  nos  vencimentos  dos  servidores  públicos  ativos  da  Câmara
Municipal;  e  Projeto de Lei  nº.  485/2017 -  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.  Ofício  nº.  41/2017,  da  Mesa  Diretora,
apresentando o Projeto de Resolução nº. 1/2017 – Altera dispositivos da Resolução 2/2014, que
“Regulamenta  a  Lei  2088/2013,  que  autoriza  a  utilização  do  espaço  Cultural  “Vereador
Aguinaldo  Pereira  Baeta”,  do  Plenário  “Vereador  Francisco  Eustáquio  Teixeira”  e  do
Auditório “Vereador Benjamin Teixeira de Carvalho”, da Câmara Municipal de Carandaí para
a  realização  de  eventos  culturais,  artísticos  e  educacionais”.  Ofício  nº.  62/2017,  da  Mesa
Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº 487/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 2151, de 14
de novembro de 2014, concede gratificação aos servidores da Câmara Municipal pelo exercício
de função de membros das Comissões Administrativas Permanentes e dá outras providências.
Ofício nº. 71/2017, da Bancada formada pelos Partidos DEM/TRB/PDT/PSB, informando Líder
e Více-Líder da bancada. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou
à  disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.
Encaminhou  o  Projeto  de  Lei  Complementar  161/2017  e  os  Projetos  de  Leis  2096/2017,
2097/2017, 483/2017, 484/2017, 485/2017 e 487/2017, às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Resolução
1/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Naamã solicitou a retirada de
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pauta de Ofício 71/2017, sendo o pedido deferido pela Presidente.  SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:  A seguir,
colocou em única discussão a Indicação nº. 5/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo
ao Executivo Municipal a limpeza das comunidades do Campestre e Chuí. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação nº.
12/2017, do Vereador Éder, sugerindo ao Executivo Municipal a extensão de rede elétrica na
comunidade do Campestre. O proponente justificou a indicação. Em única votação, foi aprovada
por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  13/2017,  do
Vereador Éder, sugerindo ao Executivo Municipal a pavimentação de ruas na comunidade do
Campestre.  O  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação nº. 16/2017, do Vereador
Osmar,  sugerindo  ao  Executivo  Municipal  a  limpeza  de  ruas,  córregos  e  recapeamento  de
asfalto no distrito Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após,
colocou  em  única  discussão  a  Indicação  nº.  17/2017,  do  Vereador  Osmar,  sugerindo  ao
Executivo  Municipal  o  patrolamento  e  encascalhamento  das  estradas  que  dão  acesso  às
comunidades do Campestre, Chuí, Moreiras e Gerais. O Vereador Geraldo teceu comentários.
Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em única  discussão  a
Indicação nº. 31/2017, do Vereador Milton,  apontando necessidade de melhorias em ruas do
Distrito Pedra do Sino. Os Vereadores Geraldo, Aparecida Baeta, Naamã, Imaculada e Valério
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade,
colocou  em única  discussão  a  Indicação  nº.  22/2017,  da Vereadora  Aparecida,  sugerindo
equiparação salarial nos vencimentos dos cargos de Professor I e Professor II. Os Vereadores
Aparecida Baeta, André, Valério, Milton, Imaculada e Geraldo teceram comentários. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº.
18/2017,  do  Osmar,  apontando  a  necessidade  de  melhorias  em  ruas  da  Comunidade  do
Campestre. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão  a  Indicação  nº.  26/2017,  do  Vereador  Osmar,  sugerindo  construção  de  quadra
desportiva na Comunidade do Campestre.  Em única votação,  foi  aprovada por unanimidade.
Logo após, colocou em única discussão a Indicação nº. 32/2017, do Vereador Éder, sugerindo
calçamento  de  rua  na  Comunidade  do  Campestre.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade.  A seguir,  colocou em única discussão a  Indicação nº.  35/2017, do Vereador
Éder,  apontando a necessidade de melhorias em rede de esgoto na Comunidade do Corte de
Pedra. Os Vereadores Éder, Aparecida Baeta, Naamã, Geraldo, Valério, André e Osmar teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  nº.  24/2017,  da  Vereadora  Aparecida,  apontando  a
necessidade de desentupimento de bueiro em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 28/2017,
da  Vereadora  Aparecida,  apontando  a  necessidade  de  melhorias  em  calçamento  na
Comunidade do Chuí. Os Vereadores Aparecida Baeta e Imaculada teceram comentários. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a
Indicação  nº.  36/2017,  do Vereador  Osmar,  sugerindo  a  construção  de  ponte  na  Avenida
Brasil.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em única
discussão a Indicação nº. 37/2017, do Vereador Osmar, apontando a necessidade de reforma
da ponte que liga as Comunidades Matinada – Moreiras. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Dando continuidade,  colocou em única discussão a  Indicação nº.  38/2017, da
Vereadora Aparecida, sugerindo vistoria e manutenção do Parque “Vô Costa”. Os Vereadores
Aparecida Baeta, Valério e Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  o  Requerimento  nº.  8/2017,  dos
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Vereadores Aparecida e Milton, solicitando ao Executivo informações sobre o desabamento da
cobertura da quadra do Distrito Pedra do Sino. Os Vereadores Aparecida Baeta, Naamã, Geraldo
e Valério teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após,
colocou em única discussão o Requerimento nº. 11/2017, do Vereador Geraldo, solicitando a
confecção de cartilhas do Plano Diretor e Código de Obras Municipais.  Os Vereadores Geraldo,
André  e  Aparecida  Baeta  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento nº. 14/2017, do Vereador
Geraldo,  solicitando  o  acionamento  de  comissões  permanentes  para  verificar  situação  do
transporte escolar. Os Vereadores Geraldo e André teceram comentários. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. A Presidente acionou as Comissões de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, para emissão
de relatório num prazo de 15 (quinze) dias. 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  duas  horas  e  vinte  e  cinqüenta  e  cinco 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”, 6 de fevereiro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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