
ATA  DA  VIGÉSIMA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS

MIL E DEZESSETE.

Aos quatro dias do mês de setembro 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 convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial,
feita pela Secretária constatou-se a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 27ª 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:  Correspondência  do  Senhor  Clóvis  Rodrigues
Pereira  Filho,  agradecendo  a  Câmara  pela  Moção  de  Pesar  encaminhada  à  família.
Requerimento do servidor Damião Gravina, denunciando situação vivenciada na ocupação de
seu cargo de Professor II de Educação Física, na rede municipal de ensino. Ofício 482/2017, do
Gabinete do Prefeito,  respondendo as Indicações enviadas através do Ofício 384/2017 e em
resposta  aos  Requerimentos  90  e  95/2017.  Ofício  492/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei 2115/2017 – Altera a Lei 1.905, de 31 de dezembro de 2008 e dá
outras providências. Ofício 496/2017, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2116/2017 – Dispõe sobre o Plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e o Projeto de Lei
2117/2017 –  Estima a receita  e  fixa  a despesa do Município  de Carandaí  para o exercício
financeiro  de  2018  e  dá  outras  providências.  Ofício  503/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,
apresentando  o  Projeto  de  Lei  Complementar 175/2017,  que  altera  a  Lei  Complementar
57/2007,  que  dispõe  sobre  o  plano  de  cargos  e  vencimentos  dos  servidores  da  Prefeitura
Municipal  de Carandaí  e  contém outras  providências.  Ofício  457/2017,  da Mesa Diretora,
apresentando o Projeto de Resolução 11/2017 – Altera dispositivos da Resolução 11/2010, que
dispõe  sobre  a  estrutura  administrativa  e  o  plano  de  cargos,  carreira,  vencimentos  e
remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí e o Projeto de Lei 505/2017 –
Altera  dispositivos  da  Lei  1.969,  de  24  de  janeiro  de  2011,  que  fixa  os  vencimentos  dos
servidores  da  Câmara  Municipal  e  dá  outras  providências.  Ofício  462/2017,  do  Vereador
Osmar, apresentando o Projeto de Lei 507/2017 – Revoga a Lei nº. 2240, de 5 de maio de 2017.
Ofício 464/2017, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução Nº 13/2017 - Altera
dispositivos da resolução Nº. 11/2010, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e o Plano de
Cargos,  Carreira,  Vencimentos  e  Remuneração  dos  servidores  da  Câmara  Municipal  de
Carandaí;  o  Projeto de Resolução Nº 14/2017 -  Altera dispositivos da Resolução nº. 5, de
14/12/2009, Dispõe sobre a instituição de Comissões Administrativas Permanentes na Câmara
Municipal e dá outras providências; e o Projeto de Lei Nº 508/2017 - Altera dispositivos da Lei
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Nº.  2151,  de  14/11/2014,  concede  gratificação  aos  servidores  da  Câmara  Municipal  pelo
exercício  de  função  de  membros  das  Comissões  Administrativas  Permanentes  e  dá  outras
providências. DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  A  Presidente  colocou  à
disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.
Encaminhou o requerimento do Senhor Damião às Comissões de Educação, Cultura, Esporte,
Lazer, Turismo e Juventude e de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza.
Encaminhou o Projeto de Lei  2115/2107 às  Comissões de Legislação,  Justiça e Redação,  de
Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas  e  de  Saúde,  Saneamento  e  Meio  Ambiente.
Encaminhou  os  Projetos  de  Leis  2116/2017,  2117/2017  e  505/2017;  o  Projeto  de  Lei
Complementar 175/2017; e Projeto de Resolução 11/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação  e  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas.  Encaminhou  os  Projetos  de  Leis
507/2017 e 508/2017 e os Projetos de Resoluções 13/2017 e 14/2017 à Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. Pela Ordem, O Vereador Aécio solicitou à Presidente para que fosse realizada
a leitura da ata da reunião da Comissão Especial de estudo e reformulação da Lei Orgânica do
Município.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei
Complementar  173/22017  –  Dispõe  sobre  a  alteração  tabela  VII  do  anexo  II  da  Lei
Complementar nº. 92/2011, de 29 de dezembro de 2011 e dá outras providências. No uso do art.
138,  do  Regimento  Interno,  a  Vereadora  Maria  Imaculada  solicitou  sobrestamento,  sendo  o
pedido aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 209/2017,
da Vereadora Maria Imaculada, sugerindo melhorias na quadra desportiva do Distrito Hermilo
Alves. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação 216/2017, do Vereador André,
sugerindo  aquisição  de  equipamentos  de  proteção  individual  –  EPI  e  sacolas  de  lixo  aos
colaboradores que cuidam da limpeza do município.  Os Vereadores André e Valério teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única
discussão a Indicação 217/2017, do Vereador André, apontando a necessidade de manutenção
das ruas do Bairro Santa Cecília. Os Vereadores André e Valério teceram comentários. Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação
218/2017,  do  Vereador André,  apontando  a  necessidade  de  manutenção  de  ruas  do  Bairro
Celine. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a
Indicação  244/2017,  das  Vereadoras  Aparecida  Baeta  e  Maria  Imaculada,  sugerindo  a
reativação  do  calçadão.  Os  Vereadores  André,  Aparecida  Baeta  e  Maria  Imaculada  teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão  a  Indicação  245/2017,  do  Vereador  Milton,  sugerindo  manutenção  na  Avenida
Afrânio de Melo Franco. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a  Indicação 246/2017, do
Vereador Milton,  sugerindo da retirada ou reforma do parquinho em rua do Distrito Pedra do
Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade.
Ato contínuo,  colocou em única discussão a  Indicação 247/2017,  da Vereadora Aparecida
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Baeta,  sugerindo  Anteprojeto  de  Lei  -  Institui  o  Conselho  Municipal  de  Promoção  da
Igualdade Racial e dá outras providências. As Vereadoras Aparecida Baeta e Maria Imaculada
teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em
única discussão a  Indicação 248/2017, dos Vereadores Éder e Aparecida Baeta,  sugerindo
iluminação do trevo que dá acesso ao Distrito Hermilo Alves. As Vereadoras Aparecida Baeta e
Maria Imaculada teceram comentários.  Em única votação, foi aprovada por unanimidade.  Na
sequência,  colocou em única discussão a  Indicação 250/2017, do Vereador Éder,  sugerindo
manutenção de bueiro localizado na entrada da Comunidade do Campestre. Em única votação,
foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 260/2017, do
Vereador  Aécio,  sugerindo  melhorias  no  parquinho  localizado  na  Praça  Nossa  Senhora  do
Rosário. Os Vereadores Aécio, Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a
Indicação 261/2017, do Vereador Valério, apontando a necessidade de contratação de empresa
especializada  em regularização  de  imóveis.  O proponente  justificou a  proposição.  Em única
votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Indicação
262/2017, do Vereador Valério, sugerindo a limpeza do córrego que liga os Bairros Herculano -
Barro Preto. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão o Requerimento 100/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo
informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 2044/2012, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal da Juventude. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento
114/2017,  da Vereadora  Maria  Imaculada,  solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  as
ações que estão sendo implantadas ou desenvolvidas nos departamentos. As Vereadoras Maria
Imaculada  e  Aparecida  Baeta  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovado  por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 116/2017, da Vereadora
Maria  Imaculada,  solicitando  ao  Executivo  informações  sobre  a  finalização  das  obras  de
reforma do Posto de Vacinação. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após,
colocou em única discussão o Requerimento 121/2017, da Comissão de Educação, Cultura,
Esporte, Lazer, Turismo e Juventude,  convidando o Encarregado Municipal de Cultura para
participar de reunião sobre propostas culturais. Em única votação, foi aprovado por unanimidade.
Ato  contínuo,  colocou  em única  discussão  o  Requerimento  124/2017,  do Vereador Jader,
solicitando informações ao Executivo sobre a prestação de serviços de táxi. Os Vereadores Jader
e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência,  colocou  em  única  discussão  a  Representação  64/2017,  da  Vereadora  Maria
Imaculada,  a ser encaminhada a 120ª CIA de Polícia  Militar,  solicitando informações  sobre
implantação de redes de proteção dos comerciantes e residências do município. A proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade,
colocou em única discussão a  Moção 26/2017, do Vereador Valério,  a ser encaminhada ao
Coordenador e alunos participantes da 12ª edição das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das
escolas  públicas  2016.  Os  Vereadores  Valério,  Maria  Imaculada  e  Aparecida  Baeta  teceram
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comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A Presidente  relacionou  os
projetos  de  leis  em tramitação  na  Casa.  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”, 4 de setembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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