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

Aos dois dias do mês de março 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 a presença de todos os edis. A Presidente declarou aberta a sessão
e passou a palavra à Secretária para leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária. Em única discussão, a
Vereadora Imaculada solicitou que fosse feita a seguinte retificação: onde se lê – “Comunicação
Externa 33/2017, da COPASA, em resposta à Representação 43/2016, do Vereador Geraldo
Francisco Gonçalves”,  leia-se “Comunicação Externa 33/2017,  da COPASA, em resposta à
Representação  43/2016,  do  Vereador  Jader  José  de  Paiva”.  Salvo  esta  correção,  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 Conselho Municipal de Saúde para a palestra “Controle Social do SUS”, dia 02/03/2017, às
19h, no 5º andar da Prefeitura Municipal. Comunicado do Ministério da Educação, informação a
liberação de recursos financeiros para a execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no valor total de R$ 152.831,33 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e um
reais e trinta e três centavos).  Ofício nº. 21/2017, do SindisCarandaí,  sobre o Projeto de Lei
Complementar 162/2017. Ofício nº. 125/2016, do Gabinete do Prefeito,  solicitando a retirada
de pauta  do Projeto  de Lei  Complementar  162/2017.  Ofício  nº.  131/2017,  do Gabinete  do
Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 164/2017 – Altera a Lei Complementar
057/2007  -  Plano  de  Cargos  e  Vencimentos  dos  Servidores  da  Prefeitura  Municipal  de
Carandaí,  e contém outras providências.  DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria.  Deferiu  o  Ofício  nº.  125/2017,  do  Executivo  Municipal,  e  retirou  de  pauta  o
Projeto  de  Lei  Complementar  162/2017.  Encaminhou  o  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei
Complementar  164/2017  às  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  de  Finanças,
Orçamento  e  Tomada  de  Contas.  SEGUNDA  PARTE  DA  REUNIÃO:  DISCUSSÃO  E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretaria procedeu a leitura do parecer
de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 1/2017
– Altera dispositivos da Resolução 2/2014, que regulamenta a Lei 2088/2013, que autoriza a
utilização do Espaço Cultural “Vereador Aguinaldo Pereira Baeta”, do Plenário “Vereador
Francisco Eustáquio Teixeira” e do Auditório “Vereador Benjamin Teixeira de Carvalho”, da
Câmara  Municipal  de  Carandaí,  para  a  realização  de  eventos  culturais,  artísticos,
educacionais,  religiosos  e  outros,  sem fins  lucrativos.  Em terceira  discussão  e  votação,  foi
aprovado  por  unanimidade.  A Secretaria  procedeu  a  leitura  do  parecer  de  redação  final  da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 486/2017 – Dá denominação a
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Unidade  Básica  de  Saúde  e  dá  outras  providências. Em  terceira  discussão  e  votação,  foi
aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a  INDICAÇÃO 6/2017, da
Vereadora  Aparecida  Baeta,  apontando  a  necessidade  de  melhorias  em  rede  esgoto  na
comunidade do Campestre. A proponente justificou a proposição e solicitou o acionamento da
Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana para averiguar a situação exposta
na indicação. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão a INDICAÇÃO 23/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade
de  captação  de  água  pluvial  na  Rua  Antônio  Damásio  da  Silva.  A  proponente  justificou  a
proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em única
discussão a INDICAÇÃO 27/2017, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade
de  construção  de  quebra-molas  na  Rua  Vereador  João  Henriques  Pinto.  Os  Vereadores
Aparecida Baeta, André e Imaculada teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade.  Dando continuidade,  colocou em única discussão a  INDICAÇÃO 40/2017, do
Vereador Éder, apontando a necessidade de pavimentação da rua na comunidade do Moreiras.
Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a

INDICAÇÃO 41/2017, da Vereadora Éder, apontando a necessidade de pavimentação de ruas

no distrito Hermilo Alves. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada

por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  a  INDICAÇÃO  42/2017,  da

Vereadora  Imaculada,  apontando  a  necessidade  de  pavimentação  da  Rua  Paulo  Batista

Gravina.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em seguida,  colocou  em única

discussão  a  INDICAÇÃO 43/2017,  da Vereadora Imaculada,  apontando a necessidade  de

recomposição  de  calçamento  da  Rua  Professor  Sebastião  Patrús  de  Souza.  As  Vereadores

Aparecida  Baeta  e  Imaculada  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade.  Na  sequência,  colocou  em  única  discussão  a  INDICAÇÃO  44/2017,  da

Vereadora Imaculada,  apontando a necessidade  de melhorias  na pavimentação  em ruas  do

Bairro Ponte Chave. Em única votação,  foi  aprovada por unanimidade.  Dando continuidade,

colocou  em  única  discussão  a  INDICAÇÃO  49/2017,  do  Vereador  Aécio,  apontando  a

necessidade  de  melhorias  na  Praça  Nossa  Senhora  do  Rosário.  O  proponente  justificou  a

proposição.  Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em única

discussão a INDICAÇÃO 50/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de extensão

em rede elétrica em ruas do distrito Pedra do Sino. Os Vereadores Milton, André, Imaculada,

Naamã,  Geraldo,  Valério,  Aparecida Baeta,  Geraldo e Aécio teceram comentários.  Em única

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única  discussão  a

INDICAÇÃO 51/2017, do Vereador Milton, apontando a necessidade de construção de bueiros

em rua do distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição. Em única votação, foi

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a INDICAÇÃO 52/2017,

do  Vereador  Milton,  apontando  a  necessidade  de  aquisição  de  uniformes  para  servidores

públicos.  Os  Vereadores  Imaculada,  Milton,  André e  Aécio  teceram comentários.  Em única
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votação, foi  aprovada por unanimidade.  O Vereador Éder no uso do art.  136, do Regimento

Interno, solicitou a retirada de pauta a INDICAÇÃO 57/2017, do Vereador Éder, apontando a

necessidade de melhorias em rede de esgoto em ruas da comunidade do Campestre,  sendo o

pedido  deferido  pela  Presidente.  Logo  após,  colocou  em  única  discussão  a  INDICAÇÃO

64/2017, do Vereador Valério, apontando a necessidade de operação tapa-buracos e construção

de bueiros no Bairro Vale Verde. Os Vereadores Valério, Aparecida Baeta, Geraldo e Naamã

teceram comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em

única  discussão  o  REQUERIMENTO  12/2017,  da  Vereadora  Imaculada,  solicitando  ao

Executivo Municipal informações quanto ao andamento da reforma do Ginásio Poliesportivo.

Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Imaculada no uso do art. 136, do

Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do REQUERIMENTO 16/2017, da Comissão

de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, solicitando o acionamento

da Comissão para averiguar situação de pessoas transeuntes que estão na Praça Vô Costa, sendo

o  pedido  deferido  pela  Presidente.  Ato  contínuo,  colocou  em  única  discussão  o

REQUERIMENTO 19/2017, da Vereadora Aparecida,  solicitando ao Executivo Municipal

informações  quanto  à  previsão  de  início  da  operação  tapa-buracos  em  todo  município.  A

proponente  justificou  a  proposição.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em

seguida, colocou em única discussão o REQUERIMENTO 20/2017, da Vereadora Aparecida,

solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana,

para averiguar condições precárias do asfalto na Rua Nossa Senhora de Fátima, na comunidade

do Chuí.  Os Vereadores  Aparecida  Baeta,  Milton e Geraldo teceram comentários.  Em única

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em  única  discussão  o

REQUERIMENTO 21/2017, da Vereadora Aparecida, solicitando ao Executivo Municipal

informações  quanto  ao  não  comprimento  da  Lei  Municipal  nº.  2226/2016.  Os  Vereadores

Aparecida  Baeta  e  André  teceram  comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a REPRESENTAÇÃO 4/2017,

do Vereador André, solicitando à empresa Invepar Rodovias – VIA 040 a remoção de placa.

Em única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir,  colocou  em única  discussão  a

REPRESENTAÇÃO 5/2017,  do Vereador André, solicitando à empresa  MRS – Logística

manutenção das casas próximo à Estação Ferroviária. O proponente justificou a representação.

Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Pela  Ordem,  o  Vereador  Naamã  teceu

comentários  sobre  a  correspondência  enviada  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Públicos

Municipais. O Vereador Geraldo, como Líder da Bancada da Situação, falou sobre o projeto de

lei  complementar  que altera  a  tabela  de  vencimentos  dos  servidores.  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
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presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e trinta e cinco 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”, 2 de março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
– Presidente –  

AÉCIO FLÁVIO DA COSTA
– Vice-Presidente –

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária –
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