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ATA DA DÉCIMA NOVAREUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE JUNHO DE DOIS E 

DEZENOVE. 

 

Aos três dias do mês de junhode dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida peloVereador 

Naamã Neil Resende da Rocha e secretariadopelo VereadorPedro Marconi de Sousa Rodrigues. 

O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário constatou-se a ausência do Vereador Milton e apresença dos demaisedis. 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 18ª Reunião Ordinária. Em única votação, 

a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente passou a palavra ao Secretário 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:Convite da Escola Municipal Vereador João 

Henriques (Bairro Crespo), para a Festa Junina no dia 09/06/2019, às 14h30, na quadra da 

Escola.Ofício 188/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo a Indicação 61/2019 (Ver. 

Éder), Indicação 84/2019 (Ver. Aparecida Baeta), Indicação 91/2019 (Ver. Valério), Indicação 

96/2019 (Ver. Éder) e Requerimento 44/2019 (Ver. Maria Imaculada).Ofício 189/2019, do 

Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 62/2019 da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação.Ofício 190/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo a Indicação nº 

132/2019 e ao Requerimento nº 63/2019. Ofício 235/2019, da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, solicitando o agendamento de reunião com a Assessoria Contábil desta 

Casa.Ofício 125/2019, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do 

Chuí, agradecendo doação.  Correspondência da Carandainet Telecom, respondendo a 

Indicação 28/2019 da Vereadora Aparecida Baeta.Correspondência do Sr. José Sebastião dos 

Santos, solicitando o acionamento da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O Presidente 

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

Secretaria. A seguir, o Presidente convidou o Sr. José Vicente de Oliveira, Encarregado de 

Máquinas e Transportes da Prefeitura Municipal de Carandaí, para adentrar ao Plenário com a 

finalidade de prestar esclarecimentos e informações sobre as funções do seu cargo no Poder 

Executivo e sobre os trabalhos desempenhados. Os Vereadores fizeram questionamentos que 

foram respondidos pelo Sr. José Vicente. O conteúdo dos esclarecimentos encontra-se gravado e 

arquivado eletronicamente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES:O Vereador Valério no uso art. 215, §1º do Regimento 
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Interno, solicitou vista às Emendas Modificativa 1, Supressiva 2 e Aditiva 3 ao Projeto de Lei 

2161/2019 - Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 

da República, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Desta forma, ficou prejudica a 

apreciação doProjeto de Lei 2161/2019 - Dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 

IX do art. 37 da Constituição da República, que se encontrava na Ordem do Dia. O Vereador 

Aécio no uso do art. 216 do Regimento Interno solicitou sobrestamento ao Projeto de Lei 

2163/2019 - Autoriza a filiação do Município de Carandaí na Associação dos Municípios da 

Microrregião dos Campos das Vertentes - AMVER e dá outras providências. O Presidente 

consultou o Plenário, sendo o pedido de sobrestamento pelo período de 15 (quinze) dias 

aprovado por oito votos favoráveis e um voto contrário. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 2165/2019 – Dá denominação à Unidade 

Básica de Saúde e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Osmar Severino solicitou autorização para 

ausentar-se do Plenário por motivos particulares, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

Indicação 138/2019, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de parceria de 

convênio com clínicas para tratamento de dependentes químicos. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes.Indicação 139/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada, apontando a necessidade de capina do Parque Municipal José Gonçalves Costa. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Indicação 140/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de limpeza do córrego que atravessa a 

Rua Joaquim Sabino, no Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Indicação 141/2019, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a 

necessidade de limpeza e roçagem do gramado em frente a Cemitério Municipal. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Indicação 142/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de capina da Rua Vereador Antônio 

Mário Pereira, no Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes.Indicação 143/2019, da Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade 

de capina e roçagem da Praça Vanda Gonçalves de Assis, no Bairro Cruzeiro. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Indicação 144/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada, apontando a necessidade de alteração no Código Tributário 

Municipal. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Indicação 145/2019, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de patrolamento, 

encascalhamento e roçagem de estrada nas comunidades de Palmeira, Córrego do Meio, Velame, 
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Capão Grande e região. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Indicação 146/2019, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de patrolamento, 

encascalhamento e roçagem de estrada nas comunidades de Palmeira e região. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Indicação 147/2019, do 

Vereador Naamã, apontando a necessidade de patrolamento, encascalhamento e roçagem de 

estrada nas comunidades de Palmeira e região. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Indicação 148/2019, do Vereador Naamã, apontando a necessidade 

de patrolamento, encascalhamento e roçagem de estrada nas comunidades de Palmeira e região. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Requerimento 

76/2019, do Vereador Geraldo, solicitando o acionamento das Comissões de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à 

Pobreza, para averiguar denúncias apresentadas pelo Sr. Roberto Passos, quanto aos transtornos 

causados por carvoarias. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Requerimento 77/2019, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando ao Poder 

Executivo Municipal informações quanto à previsão de melhorias no Campo de Futebol do 

Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Requerimento 78/2019, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando ao Poder 

Executivo Municipal informações quanto à composição, dia, horário e local de funcionamento 

do Conselho Municipal de Trânsito - CMT. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Requerimento 79/2019, da Vereadora Aparecida Baeta, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal informações quanto ao percentual de receita no 

cumprimento da Lei de Benefícios Eventuais. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Requerimento 80/2019, da Vereadora Aparecida Baeta, 

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

para averiguar as condições precárias do asfaltamento da Rua Nossa Senhora de Fátima, na 

localidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Representação 33/2019, da Vereadora Maria Imaculada, solicitando à MRS 

Logística a limpeza da linha da rede ferroviária, na área central da cidade. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Representação 34/2019, do Vereador 

Aécio, solicitando ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – 

DEER/MG, a recolocação de placas de sinalização na MG-275.Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes.Representação 35/2019, da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, solicitando ao 

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Senhor Agostinho Patrús, sua 

intervenção aos órgãos relacionados a situações no Município de Carandaí. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Ofício 227/2019, do Vereador Aécio, 
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justificando sua ausência na 17ª Reunião Ordinária em 20/05/2019.Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Ofício 237/2019, do Vereador André, 

justificando sua ausência na 18ª Reunião Ordinária em 20/05/2019.Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Não havendo Vereador inscrito na Palavra 

Livre,oPresidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do 

Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a 

chamada final, constatando-se a ausência do Vereador Milton e a presença dos demais edis. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e 

quarenta e cinco 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”, 3 de junho de 2019. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário– 

 


