ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSEIS DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.
Aos dezesseis 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 34ª 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$71.971,68 (setenta e um mil, novecentos e
setenta e um reais e sessenta e oito centavos). Ofício nº. 547/2017, da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei
2115/2017 – Altera a Lei 1.905, de 31 de dezembro de 2008 e dá outras providências.
Requerimento da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí,
solicitando o agendamento de reunião. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2115/2017 à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. 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.
17/2017 - Dispõe sobre a Semana de Comemorações de Natal na Câmara Municipal de
Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussão e 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 nº. 18/2017 - Dispõe
sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em
primeira e segunda discussão e 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 19/2017 – Altera a Resolução 7/2014, que institui a Semana Municipal de Cultura no
Paço Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza. Em primeira, segunda e terceira discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação
271/2017, da Vereadora Imaculada, apontando a necessidade de colocação luminárias, na Rua
Anísio Salim, Bairro Herculano Pena. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, colocou em única discussão a Indicação 272/2017, do Vereador André, apontando
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necessidade de instalação de caixas eletrônicos 24h. O proponente justificou a proposição. Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a
Indicação 287/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de melhorias em rede de
esgoto e limpeza de córrego no Distrito de Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a
Indicação 304/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de colocação de
luminárias e lâmpadas na Rua Joaquim Bento da Silva em Herculano Pena. Os Vereadores
Aparecida Baeta, André, Éder e Naamã teceram comentários. Em única votação, foi aprovada
por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão a Indicação 307/2017, dos
Vereadores Imaculada, Milton, Valério e Jader, apresentando sugestão de projeto de lei para
valorização e fortalecimento da cultura carandaiense. Os Vereadores Valério, Aparecida Baeta e
Maria Imaculada teceram comentários. A Vereadora Maria Imaculada solicitou que fosse
incluído na autoria da proposição o nome da Vereadora Aparecida Baeta. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 308/2017, do
Vereador Milton, sugerindo o retorno de projeto de ginástica e dança no Distrito de Pedra do
Sino. Os Vereadores Naamã e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação
312/2017, do Vereador Éder, apontando a necessidade de limpeza na Rua Ludgero Baeta Neves,
No Bairro Garças. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão o Requerimento 138/2017, da
Vereadora Imaculada, solicitando informações à Supervisora do Instituto de Previdência Social
do Município de Carandaí – CARADAIPREV, sobre o Termo de Acordo de Parcelamento da
Dívida dos Aposentados e Pensionistas, concedido antes de 24/09/2002, com a Prefeitura
Municipal. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Requerimento 154/2017, do Vereador
Éder, solicitando informações ao Executivo quanto à apresentação de projeto de lei para
reformulação e atualização da Lei Complementar nº. 54/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Carandaí. Os Vereadores Éder e Jader teceram comentários.
Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o
Requerimento 155/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando informações ao
Executivo Municipal quanto à Taxa de Iluminação Pública, quais os valores arrecadados no
período de janeiro de 2017 à setembro de 2017 e quais serviços executados com aplicação dos
valores arrecadados. Os Vereadores Aparecida Baeta, Aécio, Maria Imaculada, Valério, Naamã e
Geraldo teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Dando
continuidade, colocou em única discussão a Representação 66/2017, do Vereador André, a ser
encaminha CEMIG, para que verifique a situação de um transformador na Rua Antônio
Damasceno, na Comunidade do Campestre. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. O
Vereador Geraldo no uso do art. 113, inciso VI do Regimento Interno, falou sobre uma denúncia
recebida, onde munícipes relataram que a COPASA ainda tem na sua rede de distribuição de
água, em alguns lugares da cidade, tubulação de amianto. Em única discussão e votação, foi
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aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou ao Vereador Geraldo que formalizasse sua
denúncia por escrito na Secretaria da Câmara através de Representação. Inscrita na palavra livre,
a Vereadora Aparecida Baeta falou sobre a educação e sobre o “Dia do Professor”. 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 quinze 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”, 16 de outubro de 2017.

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

Ata da 35ª Reunião Ordinária, em 16 de outubro de 2017.

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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