ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE
AGOSTO DO ANO DE DOIS E DEZENOVE.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano 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 e passou a palavra ao Secretário para
leitura da ata da 28ª 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:

Comunicado da Câmara dos Deputados, informando acerca dos recursos do orçamento da União
pago ao Município de Carandaí, de Janeiro à Julho, no valor total de R$ 12.483.904,04 (doze
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e quatro reais e quatro centavos). Ofício
294/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2176/2019 – Autoriza o
Município de Carandaí a associar-se à AMIG - Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais e do Brasil. Ofício 299/2019, do Gabinete do Prefeito, em atendimento ao
Requerimento nº 97/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício 300/2019, do Gabinete do
Prefeito, em atendimento ao Requerimento nº 94/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício
303/2019, do Gabinete do Prefeito, em atendimento ao Requerimento nº 103/2019,
encaminhando resposta anexada. Ofício 305/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o
Projeto de Lei Complementar 191/2019 – Altera dispositivo da Lei Complementar 057/2007 –
Plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de Carandaí. Ofício
198/2019, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, apresentando o Projeto de Lei nº
548/2019 – Dá denominação a logradouros no loteamento "Vila da Serra", no Bairro Crespo.
Ofício 343/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, apresentando o Projeto de Lei nº
554/2019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalarem guardavolumes em suas agências bancárias. Correspondência da CEMIG, em resposta as
Representações 40/2019 do Vereador Valério Domingos de Sousa, e 42/2019 do Vereador
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Milton Euzébio de Oliveira. Ofício 9/2019, da Senhora Eliziana das Dores Oliveira Queiroz,
prestando esclarecimentos em relação a situação tratada no Requerimento 105/2019.
DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as
correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de
Lei 2176/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 191/2019 à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou os Projetos de Leis 548/2019 e 554/2019 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 Presidente colocou em primeira e segunda discussão e
votação o Projeto de Lei 542/2019 – Dá denominação ao Posto de Saúde situado na
comunidade dos Moreiras, sendo aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente pela aprovação da Emenda Modificativa 1 e do Projeto de Lei 544/2019 – Dispõe
sobre o limite de tempo para realização de exames no prazo de 30 dias quando a principal
hipótese diagnosticada é a neoplasia maligna, para apreciação dos nobres edis. Em primeira e
segunda discussão e votação, a emenda e o projeto foram aprovados por unanimidade. O
Presidente colocou em segundo turno de discussão e votação, a Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal 33/2019 – Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal, sendo aprovada
por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 550/2019 – Dá denominação a praça situada
no Bairro Centro e dá outras providências. A Vereadora Maria Imaculada solicitou abstenção
de votação. Em terceira discussão e votação, foi aprovado nove votos favoráveis e uma
abstenção. Indicação 196/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a
necessidade de construção de poço semi-artesiano no Bairro Olaria. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 197/2019, da Vereadora Maria da
Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de inclusão da "Educação para o
Trânsito" como tema transversal nas escolas. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 198/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a
necessidade de inclusão de rubrica para as demandas dos idosos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
Ata da 29ª Reunião Ordinária, em 26 de agosto de 2019.
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199/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de prorrogação
de prestação de serviços da equipe do NASF. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 200/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a
necessidade de assistência jurídica gratuita. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Requerimento 107/2019, do Vereador André Luiz de Melo, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que seja solicitado ao Executivo, informações acerca do
grande número de cães em circulação pelas ruas do Município. Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento 110/2019, dos Vereadores Maria da Conceição
Aparecida Baêta, Maria Imaculada Wamser e Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal, que sejam convidados o Prefeito Washington Luiz Gravina
Teixeira e o Engenheiro Civil Caique Florentino de Souza para reunião na Câmara Municipal.
Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 112/2019, do
Vereador Aécio Flávio da Costa, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que seja
solicitado ao Executivo, informações quanto a critérios de colocação de placas de carga e
descarga. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
113/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara
Municipal que seja solicitado ao Executivo, informações sobre estágio probatório. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 114/2019, da Vereadora
Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que seja solicitado
ao Executivo, informações quanto a adicional de aprimoramento intelectual. Em única discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 115/2019, da Vereadora Maria
Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que seja solicitado ao
Executivo, laudos relacionados aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 45/2019, do Vereador
André Luiz de Melo, solicitando aos Correios de Carandaí, soluções quanto a não entrega de
correspondências devido à presença de cães de rua. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. Representação 46/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida
Baeta, solicitando à MRS Logística, a remoção de trilhos na comunidade do Campestre. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 47/2019, da
Vereadora
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CONSTRUTORA, informações quanto à previsão de liberação para construção. Em única
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discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Geraldo no uso do art. 31, do
Regimento Interno, fez uso da palavra para esclarecimentos sobre a construção da ponte do
Bairro Praia. O Vereador Osmar solicitou autorização ao Presidente para ausentar-se do Plenário,
sendo o pedido deferido. O Vereador Pedro Marconi, pela Ordem, fez uso da palavra. O
Vereador Naamã no uso do art. 43 do Regimento Interno fez uso da palavra, para comentar sua
ausência em reunião ordinária, manifestando que não irá apresentar justificativa de ausência, e
que desta forma, o Setor de Contabilidade poderá efetuar o desconto de 1/5 do seu subsídio
conforme preceitua o art. 243 da Lei Orgânica do Município. Não havendo Vereador inscrito na
Palavra Livre, o Presidente 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 Osmar e a presença dos
demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte
e duas horas 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”, 26 de agosto de 2019.
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–

Ata da 29ª Reunião Ordinária, em 26 de agosto de 2019.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
– Secretário–
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