ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.
Aos quinze dias do mês de maio 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 15ª Reunião Ordinária. Em única
discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou à Secretária que
procedesse do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO –
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS para a palestra com Daniel José Cândido Alves, no dia 17 de maio de 2017, às
14h, no Auditório da Prefeitura Municipal. Comunicação Externa – CE – C01 nº. 150/2017,
da COPASA, respondendo as Representações nº. 11/2017, do Vereador Geraldo, e 12/2017, do
Vereador Osmar, onde solicitam informações quanto à entrega de contas de água no Bairro
Santana e comunidade da Matinada. Comunicação Externa – CE – C01 nº. 151/2017, da
COPASA, respondendo a Representação nº. 25/2017, do Vereador Naamã, onde solicita
informações quanto à falta de água na comunidade da Caieiras. Ofício nº. 269/2017, do
Gabinete do Prefeito, respondendo as proposições: Indicação nº. 78/2017 – Vereador Milton
– Patrolamento e limpeza da estrada de Porteiras; Indicação nº. 88/2017 – Vereador Valério –
Inclusão do cargo Professor de Ensino Infantil com habilitação em Normal de Educação Infantil
na reforma administrativa; Indicação nº. 95/2017 – Vereador Valério – Equiparação dos
vencimentos dos cargos de pedreiro, calceteiro, carpinteiro, pintor e eletricista; Indicação nº.
96/2017 – Vereador Aécio – Melhorias na ponte do Córrego do Val; Requerimento nº. 43/2017
– Vereadora Aparecida Baeta – Solicita indicação do servidor para prestar esclarecimentos
sobre Projeto de Saneamento Básico. Ofício nº. 287/2017, do Gabinete do Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei nº. 2108/2017 – Autoriza o Município de Carandaí a conceder
subvenção social ao Clube do Cavalo de Carandaí e contém outras providências. Ofício nº.
298/2017, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº.
2101/2017 – Dispõe sobre a abertura e manutenção da malha viária do município e contém
outras providências e apresentando o Projeto de Lei nº. 2109/2017 – Dispõe sobre a abertura e
manutenção da malha viária do município e contém outras providências. Ofício nº. 77/2017, do
Supervisor do Departamento de Educação, respondendo o Requerimento nº. 38/2017, da
Vereadora Aparecida Baeta, onde solicita informações sobre o monitoramento e avaliação do
Plano Decenal de Educação. Ofício nº. 81/2017, do Supervisor do Departamento de
Educação, informando sobre as medições das linhas do transporte escolar. Ofício nº. 135/2017,
da Diretora Presidente do Hospital Municipal Sant’ Ana de Carandaí, convidando os
Vereadores para uma visita na autarquia no dia 23 ou 24 de maio, às 9h30. Ofício nº. 263/2017,
da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de
Resolução nº. 3/2017 – Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal
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de Carandaí. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2108/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Foi aprovado por unanimidade o pedido de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nº. 2108/2017. Deferiu o Ofício nº. 298/2017, do Gabinete do
Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de Lei nº. 2101/2017. Encaminhou o Projeto de Lei nº.
2109/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável.
Em relação ao Ofício nº. 135/2017, do Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí, foi definido
que a visita à autarquia será realizada no dia 23 de junho, às 9h30. O Vereador Valério, Líder do
Executivo Municipal, no uso do art. 137 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do
Projeto de Lei nº. 2102/2017, sendo o pedido deferido pela Presidente. 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 nº. 5/2017 – Altera dispositivos da Resolução nº. 5, de 16
de agosto de 2011, que dispõe sobre a publicidade dos atos da Câmara Municipal e dá outras
providências. Em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda
discussão, a Vereadora Imaculada teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovado por
unanimidade. A Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2017 – Concede Título de Cidadania Honorária à
Vossa Excelência Reverendíssima Dom Geovane Luis da Silva. Em única discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Ofício nº. 265/2017, do
Vereador Geraldo, justificando a ausência na 14ª Reunião Ordinária em 02/05/2017. Em única
discussão e votação, a justificativa foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em
única discussão a Indicação nº. 128/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a
necessidade de acessibilidade de portadores de deficiência em frente à Câmara Municipal. Em
única discussão, a proponente justificou a proposição. Em única votação foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 129/2017, do
Vereador Éder, apontando a necessidade de construção de muro na escola da comunidade de
Moreiras. Em única discussão, o proponente justificou a proposição. Em única votação foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única discussão a Indicação nº. 130/2017,
do Vereador Éder, apontando a necessidade de melhorias na quadra de esportes do distrito
Hermilo Alves. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou
em única discussão a Indicação nº. 131/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de
colocação de luminárias na Rua Rogério Meireles, no distrito Pedra do Sino. Em única
discussão, o proponente justificou a proposição. Em única votação foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 132/2017, do
Vereador Milton, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica na Rua Alberto Pereira
Lima, no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação nº. 133/2017, do Vereador
Milton, apontando a necessidade de limpeza de córrego no distrito Pedra do Sino. Em única
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a
Indicação nº. 134/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de construção de um
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parque com brinquedos na Escola Infantil do distrito Pedra do Sino. Em única discussão, o
proponente teceu comentários. Em única votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
colocou em única discussão o Requerimento nº. 58/2017, da Vereadora Aparecida Baeta,
solicitando a convocação do Supervisor do Departamento Municipal de Obras, para prestar
esclarecimentos sobre a Certidão de Numeração. Em única discussão, os Vereadores Aparecida
Baeta, Valério, Geraldo e Imaculada teceram comentários. Em única votação foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Representação nº. 31/2017, do
Vereador Jader, solicitando ao Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior, a liberação de
emenda parlamentar. Em única discussão, o proponente teceu comentários. Em única votação foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Representação nº.
32/2017, do Vereador Valério, solicitando à empresa MRS Logística o deslocamento de trilho.
Em única discussão, os Vereadores Valério, Geraldo e Imaculada teceram comentários. Em
única votação foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a
Representação nº. 33/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, convidando o Encarregado de
Sistemas da Copasa, para prestar esclarecimentos e informações. Em única discussão, os
Vereadores Aparecida Baeta e Valério teceram comentários. Em única votação foi aprovada por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Moção de Pesar nº. 9/2017, do Vereador
Osmar, a ser encaminhada à família enlutada do Sr. Vicente Coutinho Barbosa. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta no uso do art.
136 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Resolução nº. 4/2017,
sendo o pedido deferido pelo Presidente. A Presidente da Câmara Municipal repassou aos
Vereadores a situação de todos os projetos em tramitação na Casa. O Vereador Aécio convocou
os membros da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Sustentável para reunião ordinária da comissão na próxima quinta-feira. 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”, 15 de maio de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –
AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –
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