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

Aos treze dias do mês de fevereiro 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 Osmar e presença dos demais edis. A

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura do expediente do

dia.  A  Presidente  convidou  o  novo  comandante  da  120ª  Companhia  de  Polícia  Militar,  1º

Tenente  PM  Cristiano  Pires  Alvim,  para  sua  apresentação.  PRIMEIRA  PARTE  DA

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Convite da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerias,  sobre cursos do Programa de Capacitação em Poder Legislativo

Municipal. Convite do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, para o Seminário

Direito ao Trabalho e a Profissionalização, dia 15/02/2017, às 13h, na Câmara Municipal. Ofício

nº.  60/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  apresentando  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.

162/2017  –  Altera  a  Lei  Complementar  057/2007  –  Plano  de  Cargos  e  Vencimentos  dos

Servidores da Prefeitura Municipal de Carandaí, dispõe sobre a organização administrativa da

Prefeitura  Municipal  e  contém  outras  providências.  Ofício  nº.  80/2017,  do  Gabinete  do

Prefeito,  respondendo o Requerimento  nº.  15/2017,  da Comissão  de Finanças,  Orçamento  e

Tomada de Contas, onde solicita informações sobre os vencimentos dos cargos de Auxiliar de

Enfermagem e Técnico em Enfermagem. Ofício nº. 22/2017, do Departamento Municipal de

Educação, comunicando à Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, que o

departamento fará a medição de todas as linhas do transporte escolar. Ofício nº.  23/2017, do

Departamento  Municipal  de  Educação,  comunicando  à  Comissão  de  Educação,  Cultura,

Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, que o departamento fará a medição de todas as linhas do

transporte  escolar. Ofício  nº.  78/2017,  do Vereador Osmar,  apresentando o Projeto de Lei

488/2017 –  Dá denominação à unidade da “Farmácia de Todos” e dá outras providências.

Ofício  nº.  79/2017,  dos  Vereadores  Naamã,  André,  Aécio,  Jader,  Aparecida  Baeta,

Imaculada e Milton,  apresentando os nomes do Líder e Vice-Líder da Bancada de Oposição.

Ofício nº.  81/2017, dos Vereadores André, Aparecida Baeta e Imaculada, solicitando que

seja desconsiderada a indicação de Líder  e Vice-Líder,  conforme Ofício 61/2017.  Ofício nº.

83/2017,  do  Vereador  Osmar, justificando  ausência  na  3ª  Reunião  Ordinária.  Adesão  ao

Parlamento Jovem 2017 - Tema Educação Política nas Escolas, sub-temas: Educação política

e currículo; Interações entre escola e sociedade na formação política dos jovens; e Educação
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política  para  uma  gestão  democrática  e  participativa  nas  escolas.  DESPACHO  DAS

CORRESPONDÊNCIAS –  O  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar

nº.  162/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  de  Finanças,  Orçamento  e

Tomada de Contas; e o Projeto de Lei 488/2017 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e

de Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade  Urbana.  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:

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

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento

e Tomada de Contas pela aprovação do 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. Em primeira discussão, o Vereador André teceu comentários. Em primeira votação, foi

aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Em  segunda  discussão,  os  Vereadores  Naamã,

Geraldo,  Jader,  Aparecida  Baeta  e  Valério  teceram  comentários.  Em  segunda  votação,  foi

aprovado por  unanimidade  dos  presentes.  A Secretária  procedeu a  leitura  dos  pareceres  das

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela

aprovação do Projeto de Lei 2097/2017 – Dispõe sobre a concessão de subvenção. Em primeira

discussão, os Vereadores André, Valério e Maria Imaculada teceram comentários. Em primeira

votação,  foi  aprovado por unanimidade dos presentes.  Em segunda discussão,  os Vereadores

Geraldo e Jader teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade dos

presentes.  Em terceira  discussão  e  votação,  foi  aprovado por  unanimidade  dos  presentes.  A

Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do  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. Em primeira e segunda

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Secretária procedeu a leitura

dos pareceres  das  Comissões  de Legislação,  Justiça  e  Redação e  de Finanças,  Orçamento  e

Tomada de Contas pela  aprovação do  Projeto de Lei nº. 484/2017 –  Concede  reajuste nos

vencimentos  dos  servidores  públicos  ativos  da Câmara Municipal. Em primeira  discussão e

votação,  foi  aprovado por unanimidade dos presentes.  Em segunda discussão,  os Vereadores

Geraldo  e  Aparecida  Baeta  teceram  comentários.  Em  segunda  votação,  foi  aprovado  por

unanimidade dos presentes.  A Secretária  procedeu a leitura  dos pareceres  das Comissões  de

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do

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.  Em primeira  e  segunda  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por

unanimidade  dos  presentes.  O  Vereador  Aécio  no  uso  do  art.  139,  do  Regimento  Interno,
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solicitou vista ao Projeto de Lei nº. 486/2017 – Dá denominação à Unidade Básica de Saúde e

dá outras providências. O pedido de vista foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (uma)

abstenção. A Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e

Redação  e  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas  pela  aprovação  da  Emenda

Modificativa Nº. 1  e do 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. Em primeira discussão, os Vereadores André, Imaculada e Valério

teceram comentários à emenda. Em primeira votação, a emenda foi aprovada unanimidade dos

presentes. Em segunda discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários à emenda. Em

segunda votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. A Presidente colocou

em primeira  discussão 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. Em primeira discussão, o Vereador Geraldo teceu comentários. Em

primeira  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Em  segunda  votação,  foi

aprovado 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 Osmar e a presença dos demais edis. A Presidente

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a  reunião às vinte  e duas horas e  vinte

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”, 13 de fevereiro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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