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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 9ª 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: IV Encontro Mineiro de Vereadores, no Othon Palace 

Hotel, nos dias 11 a 13 de abril de 2018, em Belo Horizonte/MG, conforme folder anexo. 

Comunicado do Ministério da educação, informando a liberação de recursos financeiros, para a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 

62.240,08 (sessenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e oito centavos). Correspondência do 

Programa de Bolsas – modalidade à distância, para servidores estaduais e municipais. 

Correspondência da EMATER, convidando para apresentação do relatório anual de atividades 

do ano 2017, no dia 23/04/2018, às 19h, na reunião ordinária da Câmara Municipal. Carta nº. 

12/2018, da MRS Logística S.A., em respostas às Representações 78 e 88/2017, dos Vereadores 

Aparecida Baeta e André, para a recomposição de divisória no Bairro Estação e motivos da 

demolição da Estação Pedra do Sino, respectivamente. Carta nº. 15/2018, da MRS Logística 

S.A., em resposta à Representação 3/2018, do Vereador Milton, para colocação de grade de 

bueiro em Rua do Bairro Pontilhão. Carta nº. 16/2018, da MRS Logística S.A., em resposta à 

Representação 4/2018, do Vereador Milton, par desentupimento de canaleta em Rua do Distrito 

Pedra do Sino. Carta nº. 17/2018, da MRS Logística S.A., em respostas às Representações 5, 6 

e 10/2018, dos Vereadores Pedro Marconi, Éder e Milton, sugerindo construção de passagem 

subterrânea no início do Quarteirão Aguinaldo Pereira Baeta; solicitação de limpeza às 

adjacências da ferrovia na localidade do Campestre e doação de trilhos à Associação do Distrito 

Pedra do Sino. Ofício 140/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 

8/2018, do Vereador Valério, sobre ausência dos servidores do Departamento Municipal de 

Assistência Social em reuniões de Conselhos. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – 
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A Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Em obediência ao art. 176, parágrafo único do Regimento Interno, a Presidente 

encaminhou Projeto de Resolução 2/2018 – Altera dispositivos da Resolução 1, de 13 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí, à 

comissão especial composta pelos Vereadores Pedro Marconi, Valério e Milton. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2132/2018 – Autoriza a abertura de crédito 

adicional especial para manutenção de contribuições para associações no orçamento do 

Gabinete e Secretaria da Prefeitura Municipal. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Indicação 48/2018, do Vereador André, sugerindo projeto de concessão de 

subvenção à ONG “Amor Animal”. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 52/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de construção 

de bueiro no Córrego da Brígida. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 53/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de ligação de água de mina à 

rede de captação de esgoto no Distrito Pedra do Sino. Em única discussão, o proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 58/2018, 

da Vereadora Imaculada, sugerindo a inclusão de comemoração no calendário oficial do 

município um dia especial para divulgação da música gospel. Em única discussão, a proponente 

justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 63/2018, 

do Vereador André, sugerindo o atendimento de agente de saúde na Comunidade do Capote e 

região. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 71/2018, do 

Vereador Valério, apontando a necessidade de operação tapa-buracos em trecho da Avenida do 

Contorno, no Bairro Santana. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 72/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de limpeza, capina e 

operação tapa-buracos em Rua do Bairro Caolim. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 

27/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Gestor de Convênios da Prefeitura, os 

convênios firmados, em andamento e os já concluídos. Em única discussão, a proponente 

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

53/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações sobre a 

construção da UBS do Bairro COHAB. Os Vereadores Aparecida Baeta e Valério teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 57/2018, do 
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Pedro Marconi, solicitando ao Executivo informações sobre autorização para conduzir veículo 

oficial. Em única discussão, o proponente justificou a proposição. Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos 20/2018, da Vereadora Aparecida Baeta, a 

ser encaminhada à operárias que executam varrição de ruas no município. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 24/2018, do Vereador Osmar, a 

ser encaminhada ao servidor municipal Marcelo Wagner Oliveira. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 26/2018, do Vereador Osmar, a ser 

encaminhada ao servidor municipal Rogério de Sousa Bertolin. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Representação 17/2018, do Vereador Éder, a ser encaminhada 

à MRS Logística, para limpeza de canaletas na linha férrea na Comunidade do Campestre. Em 

única discussão, a proponente justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. No uso do art. 113, inciso IV do Regimento Interno, o Vereador Osmar fez uso da 

palavra para explicação pessoal. O conteúdo do discurso do Vereador Osmar encontra-se 

gravado e arquivado eletronicamente. 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 horas e quarenta 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 abril de 2018. 
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– Presidente – 
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– Vice-Presidente – 

MARIA IMACULADA WAMSER 

– Secretária – 

 


