
ATA  DA  TRIGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO

LEGISLATIVA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA  LEGISLATURA  DA  CÂMARA

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

E DEZESSETE.

Aos trinta 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 ausência do Vereador Geraldo Francisco e a presença dos
demais edis. A Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para leitura da
ata da 36ª Reunião Ordinária.  Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade
dos presentes. 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$ 34.704,79 (trinta e quatro mil, setecentos e quatro reais e setenta e nove centavos).  Ofício
625/2017,  do  Gabinete  do  Prefeito,  encaminhando  certidão  atualizada  do  imóvel  doado  à
Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos  produtores  Rurais  do  Chuí.  Correspondência  do
Instituto Pleno,  sobre a importância da Lei Orgânica e do Regimento Interno.  Requerimento
da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais da Matinada, solicitando que
seja nomeada Comissão Especial, para que a associação possa apresentar problemas relacionados
à Comunidade e à Escola Municipal “João Dutra Resende”, vinculada à Escola Municipal “João
Blazutti.  DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS –  A Presidente  colocou à  disposição
todas  as  correspondências  recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  Nomeou  uma
Comissão  Especial  composta  pelos  Vereadores  Naamã,  Aécio  e  Éder  para  apreciação  da
denúncia  da  Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Matinada.
SEGUNDA PARTE  DA REUNIÃO:  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  E
PROPOSIÇÕES:  A Secretária  procedeu  a  leitura  do  parecer  da  Comissão  Especial  pela
aprovação  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  6/2017 –  Concede  o  Título  de  Cidadania
Honorária ao Pastor Daniel Zampa de Araújo. Em única discussão, os Vereadores Valério e
Milton teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidades dos presentes. A
seguir, a Secretária procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2115/2017 – Altera a Lei 1.905,
de 31 de dezembro de 2008 e dá outras providências. Em primeira discussão, a Vereadora Maria
Imaculada teceu comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.  A Secretária procedeu a leitura
do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada
de  Contas  e  de  Saúde,  Saneamento  e  Meio  Ambiente  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei
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2115/2017  –  Altera a Lei 1.905, de 31 de dezembro de 2008 e dá outras providências. Em
primeira  discussão  e  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Em  segunda
discussão, os Vereadores Naamã, Maria Imaculada teceram comentários. Em segunda votação,
foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  O  Vereador  Valério  no  uso  do  art.  138  do
Regimento Interno, solicitou sobrestamento ao  Projeto de Lei 2099/2017-  Institui  a Política
Municipal  de  Saneamento  Básico  e  dá  outras  providências,  sendo  o  pedido  aprovado  por
unanimidade  dos  presentes.  A  Secretária  procedeu  a  leitura  do  parecer  da  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 2119/2017 - Altera a Lei 2.218,
de 14 de julho de 2016, que autoriza o Município de Carandaí a doar parte de área de terreno a
Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí e dá outras providências.
Em primeira discussão, os Vereadores Naamã, Maria Imaculada, Éder e Aparecida Baeta teceram
comentários. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda
discussão, o Vereador André teceu comentários. A Secretária procedeu a leitura do parecer de
redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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.
Em terceira discussão, os Vereadores Maria Imaculada, Valério e Naamã teceram comentários.
Em terceira votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou
em  única  discussão  a  Indicação  275/2017,  do  Vereador  André,  apontando  a  necessidade
manilhamento de esgoto que passa dentro da propriedade da Sra. Vera Lucia, no Bairro Santa
Luzia. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou
em única  discussão  a  Indicação  288/2017,  do Vereador Milton,  apontando  necessidade  de
recomposição de calçamento na Rua José Inocêncio de Oliveira, no Distrito de Pedra do Sino.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em única
discussão  o  Requerimento  152/20107,  da  Vereadora  Aparecida  Baeta,  solicitando  ao
Executivo,  informações quanto a melhorias na rede de esgoto na Comunidade do Campestre,
conforme relatório da Comissão Especial – Portaria 36/2017. Os Vereadores Aparecida Baeta,
Aécio e Maria Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade
dos presentes. Logo após, colocou em única discussão o Requerimento 156/2017, do Vereador
Valério, solicitando à presidente da Câmara, aquisição de livros para composição da Biblioteca
Publica  da  Câmara  Municipal.  Os  Vereadores  Valério,  Maria  Imaculada  e  Aparecida  Baeta
teceram comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir,
colocou em única discussão o Requerimento 158/2017, da Vereadora Imaculada, solicitando
ao  Executivo,  que  através  do  Departamento  Municipal  de  Assistência  Social,  realize  visita
técnica  na  residência  da  Senhora  Josiane,  pois  a  família  encontra-se  em  situação  de
Vulnerabilidade. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em
única  discussão o  Requerimento 164/2017, do Vereador Naamã, solicitando ao Executivo,
cópia  de  toda  a  documentação  referente  ao  registro  imobiliário  do  terreno  onde  está  sendo
construída a Unidade Básica de Saúde – UBS do Bairro Ponte Chave. Em única votação, foi
aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  o
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Requerimento 173/2017, da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome
e à Pobreza, solicitando à Presidente da Câmara, que verifique a possibilidade de confecção de
folders contendo informações quanto aos direitos dos idosos. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Logo após, colocou em única discussão o Requerimento 176/2017,
da Vereadora Maria Imaculada, solicitando ao Executivo, informações quanto à formação do
Conselho da Cidade de Carandaí – CONCIDADE: composição do Conselho, dia, horário, local e
data das reuniões. A proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por
unanimidade  dos  presentes.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  a  Representação
70/2017, do Vereador Éder, a ser encaminhado ao Deputado Federal Antônio Pinheiro Junior,
solicitando liberação de emenda parlamentar para construção de quadra esportiva no Distrito de
Hermilo Alves. Em única votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo,
colocou  em única  discussão  a  Moção  de  Aplausos  nº.  31/2017,  da  Vereadora  Aparecida
Baeta,  a  ser  encaminha  a  Igreja  Presbiteriana  de  Carandaí,  Parabenizando-os  pelo  passeio
ciclístico ocorrido dia 12 de outubro de 2017. A proponente justificou a proposição. Em única
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 Geraldo Francisco e a presença dos demais
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”, 30 de outubro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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