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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 17ª Reunião Ordinária. Em única 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente passoua palavra à Secretária para que 

procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, informando 

a liberação de recursos para a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da educação, no valor de R$ 4.617,00 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais). Convite do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para o “Encontro Municipal pelo dia 

nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”, no dia 18 

de maio, às 13h30min, na Câmara Municipal. Ofício 1130/2018, do 31º Batalhão da Polícia 

Militar, apresentando sugestão de Projeto de Lei que contemple as exigências de medidas de 

segurança nas instituições financeiras. Carta 68/2018, da MRS Logística S.A., em resposta à 

Representação 17/2018, do Vereador Éder, sobre limpeza às margens da ferrovia na 

Comunidade do Campestre. Correspondência do 79º Grupo Escoteiro Barão Santa Cecília, 

em agradecimento pelo apoio de atividade realizada pela entidade nas dependências do 

legislativo. Ofício 238/2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 29/2018, 

da Vereadora Imaculada, sobre o cumprimento da Lei Municipal 1921/2009. Ofício 239/2018, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2141/2018 – Dispõe sobre a 

reformulação do programa de apoio ao transporte escolar de estudantes de cursos técnicos ou 

universitários e contém outras providências, passando a ser denominado programa de apoio ao 

transporte intermunicipal para estudantes do ensino profissionalizante, técnico e universitário, 

define critérios e dá outras providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – A 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2141/2018, às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Educação, Cultura, Lazer, Esporte, Turismo e Juventude. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: Indicação 

112/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de colocação de braço com luminária na 
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Rua Vicente Dutra de Assis. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 114/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de colocação de tambores para 

coleta de lixo na Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 117/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza em 

Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 118/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de colocação de braços e 

luminárias em Rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 119/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza em 

Rua do Bairro Córrego da Brígida. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 87/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao Executivo informações sobre a 

possibilidade de executar a Conferência Municipal de Cultura. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 88/2018, da Vereadora Imaculada, solicitando ao 

Executivo informações sobre a reforma do Ginásio Poliesportivo Jamerson Rodrigues Pereira. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 27/2018, da Vereadora 

Aparecida Baeta, a ser encaminhada Via 040, para avaliação técnica no Km 669. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Congratulação 37/2018, do 

Vereador Pedro Marconi, a ser encaminhada ao Senhor Clairton Dutra Costa Vieira. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 39/2018, do Vereador 

Éder, a ser encaminhada ao Senhor Raimundo Francisco da Silva. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Ofício 224/2018, do Vereador Osmar, justificando ausência na 17ª 

Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente 

informou os edis sobre o recesso de sexta-feira (1/6/2018), devido o feriado de Corpus Christi, dia 

31/5/2018. 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 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”, 28 de maio de 2018. 
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