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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

DEZENOVE. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas e dez minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro Marconi de Sousa 

Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada 

inicial, feita pelo Secretário constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a sessão. O Presidente declarou aberta a sessão e passou 

a palavra ao Secretário para leitura da ata da 17ª Reunião Ordinária. Em única votação, a ata foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente passou a palavra ao Secretário para que procedesse a 

leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício 169/2019, do Gabinete do Prefeito, em atendimento à Indicação nº. 

87/2019 e aos Requerimentos 47 e 50/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício 182/2019, 

do Gabinete do Prefeito: solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 2169/2019 – Autoriza 

o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à cessão de uso de imóvel público em favor 

da COPASA, na forma que especifica; e apresentando o Projeto de Lei n.º 2172/2019 - Autoriza 

o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à cessão de uso de imóvel público em favor 

da COPASA, na forma que especifica. Ofício 185/2019, do Gabinete do Prefeito, em 

atendimento à indicação nº 70/2019, informando que após equivoco, o Executivo encaminhou a 

esta casa o Projeto de Lei nº 2172/2019, contendo correções e cópia em anexo. Ofício 222/2019, 

da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, solicitando a 

Presidência da Câmara Municipal que informe o Senhor Antônio Pereira Martins, sobre a 

realização de Audiência Pública para assuntos relacionados a Política de Segurança e Defesa dos 

Direitos do Idoso, após a aprovação do Projeto de Lei 549/2019. Ofício 224/2019, dos 

Vereadores Geraldo Francisco Gonçalves e Milton Euzébio de Oliveira, apresentando o 

Projeto de Lei 551/2019 - Dá denominação à praça situada no Bairro Centro e dá outras 

providências, para apreciação dos nobres edis. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: 

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

na Secretaria. Deferiu o Ofício 182/2019 do Gabinete do Prefeito e retirou de tramitação o 

Projeto de Lei 2169/2019. Encaminhou o Projeto de Lei 2172/2019 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei 551/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Vereador 

Aécio solicitou vista ao Projeto de Lei 2163/2019 - Autoriza a filiação do Município de 
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Carandaí na Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes - AMVER e 

dá outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação 137/2019, dos 

Vereadores Geraldo Francisco Gonçalves e Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, apontando 

a necessidade de criação de feira livre. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento 72/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo determinado anexo, 

ou justificativa de sua falta, para instrução no Projeto de Lei nº 2167/2019, já que não fora 

localizado no mesmo. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 73/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações quanto à recomposição 

de muro ou divisão, em Rua do Bairro Estação. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 74/2019, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, 

requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre o 

Parque Aquático "Pedro Amaral", quanto a manutenção e conservação do local.  Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 75/2019, dos Vereadores 

Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e Éder Damasceno Silva, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que convoque o servidor José Vicente de Oliveira, para comparecer à reunião 

ordinária na casa, para prestar informações. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Representação 31/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

a ser encaminhada ao Senhor Murilo Sebastião de Resende, Agente Comercial da CEMIG, 

solicitando o aumento de carga em Rua da Localidade Campestre.  Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 32/2019, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, a ser encaminhada à empresa Pop Net Internet, solicitando 

informações quanto a possibilidade de instalação de serviços de internet na Comunidade 

Matinada. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Relatório Conjunto da 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre denúncia apresentada pelo Vereador Aécio Flávio da 

Costa, através do Requerimento nº 64/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 

sobre denúncia apresentada por cidadão, relatando situações precárias em acesso à Igreja de 

Comunidade no sentido Ressaquinha/Retiro do Baú. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, sobre o requerimento nº 196/2019, posteriormente encaminhado como ofício nº 

118/2019, onde moradores relatam a não pavimentação de Rua do Bairro Cruzeiro. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo Vereador inscrito na Palavra 

Livre, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do 
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Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a 

chamada final, constatando-se a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e dez minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Pedro Marconi de 

Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue 

assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 27 de maio de 2019. 
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