
ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E

DEZESSETE.

Aos dois dias do mês de outubro 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 32ª 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 liberação de recursos financeiros para a execução de programas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 99.171,80 (noventa e nove mil, cento e
setenta e um reais e oitenta centavos). Comunicado da Prefeitura Municipal, informando recesso
no dia 13 de outubro, após  feriado de 12 de outubro. Ofício 551/2017, do Gabinete do Prefeito,
em resposta ao Requerimento 98/2017, da Vereadora Aparecida Baeta (onde solicita informações
sobre o Parque Vô Costa). Ofício 555/2017, do Gabinete do Prefeito,  apresentando o Projeto
de  Lei  Complementar 176/2017 –  Altera  dispositivos  da  Lei  Complementar  92/2017,  que
dispõe sobre o Código tributário municipal  e estabelece normas gerais de direito  tributário
aplicáveis  ao  município  de  Carandaí  e  dá  outras  providências.  Ofício  562/2017,  da
Supervisora do Departamento Municipal de Saúde,  respondendo o Requerimento 115/2017
(onde foi solicitado o agendamento de reunião com a Supervisora de Saúde para esclarecimentos
sobre  as  demandas  da  área  da  saúde  enfrentadas  no  Município,  para  conhecimento  dos
Vereadores e da população). Ofício 564/2017, da Supervisora do Departamento Municipal de
Saúde,  respondendo  o  Requerimento  130/2017  (onde  foi  solicitado  informações  sobre  a
servidora  Priscyla Anastácia  Dias da Silva).  Ofício 506/2017, das Vereadoras Imaculada e
Aparecida  Baeta,  apresentando  o  Projeto  de  Lei  511/2017  –  Dispõe  sobre  o  programa
municipal de saúde vocal e auditiva dos professores da rede municipal de ensino e dá outras
providências.  Ofício 516/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei Complementar 175/2017 – 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 526/2017, do Vereador
Geraldo,  justificando afastamento da Comissão Especial,  nomeada pela Portaria 28/2017, par
estudo e revisão da LOM.  Ofício 529/2017, do Vereador Valério,  apresentando o Projeto de
Decreto  Legislativo  6/2017  –  Concede  o  Título  de  Cidadania  Honorária  ao  Pastor  Daniel
Zampa  de  Araújo.  DESPACHO  DAS  CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente  colocou  à
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disposição  todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.
Encaminhou o  Projeto de Lei Complementar 176/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Presidente colocou em única votação
o pedido de urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar 176/2017, sendo o pedido
aprovado por  unanimidade.  O Vereador  Aécio  no uso do art.  57,  §2º  do Regimento  Interno
solicitou  dispensa  de  interstício  para  discussão  e  votação  do  Projeto  de  Lei  Complementar
176/2017. Encaminhou o Projeto de Lei 511/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
de Educação, Cultura Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou a Emenda Modificativa
1 ao Projeto de Lei Complementar 175/2017 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em
razão do afastamento do Vereador Geraldo da Comissão Especial de reformulação da LOM, o
Vereador  Naamã  se  prontificou  a  participar  da  referida  comissão.  Nomeou  uma  Comissão
Especial  composta  pelos  Vereadores  Osmar,  André  e  Jader,  para  apreciação  do  Projeto  de
Decreto Legislativo 6/2017. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do  Projeto de Resolução 15/2017 –  Dispõe
sobre a criação e a denominação da Biblioteca Pública da Câmara Municipal de Carandaí e dá
outras  providências. Em  primeira  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em
segunda discussão, as Vereadores Maria Imaculada e Aparecida Baeta teceram comentários. Em
segunda votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 16/2017 –
Dispõe sobre a denominação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Carandaí.  Em
primeira  discussão,  a  Vereadora  Imaculada  teceu  comentários.  Em  primeira  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A
Secretária  procedeu a leitura  do parecer  da Comissão de Legislação,  Justiça e Redação pela
aprovação do  Projeto de Lei 510/2017 – Dá denominação à Creche e Pré-Escola Municipal.
Em primeira discussão o Vereador Osmar teceu comentários. Em primeira votação foi aprovado
por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária
procedeu a leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas  pela  aprovação do  Projeto de Lei  2118/2017 – Autoriza a
filiação  do  Município  de  Carandaí  à  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  da
Mantiqueira  –  AMMA. Em  primeira  discussão,  os  Vereadores  Naamã,  Geraldo,  Osmar  e
Aparecida Baeta teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em
segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em terceira discussão e votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  A Presidente  colocou  em primeira  discussão  o  Projeto  de  Lei
Complementar  173/2017  –  Dispõe  sobre  a  alteração  da  tabela  VII  do  anexo  II  da  Lei
Complementar 92, de 29 de dezembro de 2011 e dá outras providências. Os Vereadores Jader,
André, Maria Imaculada, Geraldo e Naamã teceram comentários. Em primeira votação, o Projeto
de Lei Complementar 173/2017 foi  REPROVADO por unanimidade. A Secretária procedeu a
leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e
Tomada  de  Contas  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  176/2017 –  Altera
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dispositivos da Lei Complementar 92/2017, que dispõe sobre o Código tributário municipal e
estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município de Carandaí e dá outras
providências.  Em primeira discussão, os Vereadores Naamã, Jader, Maria Imaculada,  Valério,
Geraldo e Milton teceram comentários. Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade. Em
segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em terceira discussão e votação, foi
aprovado  por  unanimidade.  A seguir,  colocou  em  única  discussão  o  Ofício  515/2017,  do
Vereador  Naamã,  justificando  ausência  na  32ª  Reunião  Ordinária.  Em  única  votação,  foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 240/2017, do
Vereador André, apontando a necessidade de manutenção de estrada no Distrito Pedra do Sino.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a
Indicação  284/2017,  do  Vereador  Milton,  apontando  a  necessidade  de  recomposição  de
calçamento  e  melhoramentos  de  bueiros.  O  proponente  justificou  a  proposição.  Em  única
votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade,  colocou  em única  discussão  a
Indicação 299/2017, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de mudança e colocação de
placa de trânsito na Rua Crispim Jaques Bias Fortes. O proponente justificou a proposição. Em
única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ato  contínuo,  colocou  em única  discussão  a
Indicação  302/2017,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  apontando  a  necessidade  de  capina,
roçamento, limpeza de bueiros e tapamento de buracos na localidade da Caieira. A proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em
única  discussão  a  Indicação  305/2017,  da  Vereadora  Maria  Imaculada,  apontando  a
necessidade de reforma de quadra desportiva da Escola Municipal Bias Fortes. A proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  306/2017,  da  Vereadora  Maria  Imaculada,  apontando  a
necessidade  de  apoio  para  os  campeonatos  desenvolvidos  nas  escolas.  A proponente  teceu
comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única
discussão  o  Requerimento  144/2017,  do  Vereador  Éder,  solicitando  ao  Executivo  o
mapeamento das áreas de risco. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão o Requerimento
148/2017, do Vereador Aécio,  solicitando ao Executivo informações sobre a cessão do espaço
do antigo almoxarifado, localizado no Bairro Olímpico, à Prefeitura. O Vereador Aécio teceu
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão o  Requerimento 149/2017, das Comissões de Direitos Humanos e de Educação,
solicitando ao Executivo informações sobre a possibilidade de remoção de professor da rede
municipal.  Em única  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  A Vereadora  Aparecida  Baeta
retirou sua inscrição na palavra livre,  onde discorreria sobre as atribuições dos Vereadores.  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 cinqüenta minutos. O conteúdo integral desta reunião
encontra-se  gravado  e  arquivado  eletronicamente.  Eu,  Vereadora  Maria  Imaculada  Wamser,
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Secretária,  solicitei  a  lavratura  da  presente  ata  que,  após  aprovada,  segue  assinada  pelos
integrantes da Mesa Diretora.

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 2 de outubro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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