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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 1ª 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: 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$ 25.843,40 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

quarenta centavos). Ofício 035/2018, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 

Complementar 182/2018 – Altera Dispositivo Da Lei Complementar nº 57/2007 – Plano de 

Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Carandaí. Ofício 7/2018, do 

Departamento Municipal de Educação, informando o cronograma de reuniões para 

designação/2018 da rede municipal de ensino. Correspondência da CEMIG, informando sobre 

o andamento da obra para atender o Sr. José Maria Gonçalves Carvalho. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – A Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 

182/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A seguir, colocou em 

única discussão a Indicação 1/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza 

no entorno da Escola Infantil Ita Ferreira da Mata, no Distrito de Pedra do Sino. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 

2/2018, do Vereador Milton, apontando a necessidade de limpeza do córrego ao lado o campo 

de futebol, no Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 3/2018, da Vereadora Aparecida 

Baeta, apontando a necessidade de limpeza (roçar e capinar) das estradas e ruas das 
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comunidades do Chuí, Campestre, Moreiras e Gerais e o patrolamento e encascalhamento das 

Estradas que dão acesso a estas Comunidades. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. 

Logo após, colocou em única discussão a Indicação 4/2018, do Vereador André, apontando a 

necessidade de construção de bueiro na Rua Dr. Hélio Rocha, no Bairro Vila Real. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Indicação 

5/2018, do Vereador André, apontando a necessidade de notificação de proprietário de imóvel 

na Rua Imaculada Conceição, no Bairro Centro. Em única votação, foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 9/2018, do Vereador Valério, 

apontando a necessidade de limpeza das ruas do Bairro Vila Real e Garças. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Indicação 

10/2018, do Vereador Valério, apontando a necessidade de revitalização da Praça Abraão 

Carlos Ferreira, no Bairro Garças. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão a Indicação 11/2018, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de revitalização de parque na Praça Nossa Senhora do Rosário. Em única votação, 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão a Requerimento nº. 

4/2018, do Vereador Milton, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, para verificar as seguinte situações no Distrito de Pedra do 

Sino: necessidade de limpeza na Escola Infantil Ita Ferreira da Mata;limpeza do Campo de 

Futebol, limpeza do Córrego, manutenção de Bueiros e manutenção de meios- fios. Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Requerimento 

nº. 5/2018, do Vereador André, solicitando a intervenção do Poder Executivo para a retirada do 

sinal da TV Integração. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou 

em única discussão a Requerimento nº. 6/2018, do Vereador André, solicitando ao Executivo 

Municipal informações quanto ao mapeamento de áreas de risco. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Requerimento nº. 8/2018, 

do Vereador Valério, solicitando ao Executivo Municipal informações a participação de 

servidores em conselhos municipais. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência, colocou em única discussão a Representação nº. 1/2018, do Vereador Milton, a ser 

encaminhada à empresa Invepar Rodovias – Via 040, sugerindo a construção de muretas ou a 

instalação de redutores de velocidade na Rodovia BR-040, nas proximidades do KM 661, no 

Distrito de Pedra do Sino. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou 
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em única discussão a Moção de Aplausos nº. 1/2018, do Vereador André, a ser encaminhada 

ao Sr. Fabiano Tadeu de Sousa Marques. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A 

Presidente deliberou em Plenário que a próxima reunião será no dia 15 de fevereiro de 2018 

(quinta-feira). 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 e uma 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”, 5 de fevereiro de 2018. 
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– Presidente –   
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MARIA IMACULADA WAMSER 

– Secretária – 

 


