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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE OUTUBRO DE 

DOIS E DEZENOVE. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 ausência do Vereador Osmar Severino 

de Souza e a presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou 

aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 36ª Reunião Ordinária. Em 

única discussão e 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: Ofício 409/2019, do 

Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 132/2019 do Vereador Naamã 

Neil Rezende da Rocha. Ofício 410/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando anexo II e 

III, relativos ao Projeto de Parcelamento do Solo. Ofício 417/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, encaminhando relatório de Audiência Pública realizada na Câmara 

Municipal de Conselheiro Lafaiete. Ofício 420/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, apresentando as Emendas Modificativas 01, Aditiva 02 e Supressiva 03 ao Projeto de 

Lei Complementar 188/2019- Dispõe sobre a regulamentação do parcelamento do solo urbano 

no âmbito do município de Carandaí e dá outras providências. Ofício 422/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, solicitando seu afastamento das comissões permanentes por um 

período de 2 (dois) meses. Carta n.º 195 da MRS Logística, em resposta a representação n.º 

55/2019 da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta. Convite do SICOOB para a 

inauguração de sua sede no município de Carandaí em 28/10/2019. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou as Emendas Modificativa 1, 

Aditiva 2 e Supressiva 3 ao Projeto de Lei Complementar 188/2019 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Nomeou o Vereador 

Aécio Flávio para substituir a Vereadora Maria Imaculada nas Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: 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 556/2019 – 

Dá denominação a logradouro no loteamento Vila da Serra, no Bairro Crespo. Em primeira e 
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segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário 

procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do 

Projeto de Resolução 03/2019 – Dispõe sobre a Sessão Solene na Câmara Municipal de 

Carandaí e contém outras providências. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Aécio Flávio da Costa no uso do art. 216 

do Regimento Interno, solicitou sobrestamento ao Projeto de Lei Complementar 191/2019 – 

Altera Dispositivo da Lei Complementar 57/2007 – Plano de Cargos e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Carandaí, sendo o pedido aprovado por oito votos 

favoráveis e um voto contrário. O Secretário procedeu a leitura do Parecer de Comissão 

Especial pela rejeição ao Veto Total 02/2019 ao Projeto de Lei 544/2019 – Dispõe sobre o 

limite de tempo para realização de exames no prazo de 30 dias quando a principal hipótese 

diagnóstica é a neoplasia maligna. Em única discussão e votação, o parecer da Comissão 

Especial foi aprovado por unanimidade dos presentes, ficando desta rejeitado o veto ao Projeto 

de Lei 544/2019. Indicação 240/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de troca de lâmpadas de iluminação pública de sódio por lâmpadas de led. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 241/2019, do 

Vereador Osmar Severino de Sousa, apontando a necessidade de calçamento na Rua do 

Salgado, no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Indicação 242/2019, do Vereador Osmar Severino de Sousa, apontando a 

necessidade de calçamento da Rua do Timóteo, no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 243/2019, do Vereador 

Osmar Severino de Sousa, apontando a necessidade de calçamento de estrada na Comunidade 

dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 244/2019, do Vereador Osmar Severino de Sousa, apontando a necessidade de 

calçamento da Rua das Margaridas, na Comunidade dos Moreiras. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 245/2019, do Vereador 

Osmar Severino de Sousa, apontando a necessidade de calçamento em ruas da Comunidade do 

Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 246/2019, do Vereador Osmar Severino de Sousa, reiterando a indicação 195, onde 

aponta a necessidade de pavimentação de via pública. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 247/2019, do Vereador Osmar Severino 

de Souza, apontando a necessidade de pavimentação de via pública na Comunidade dos Gerais. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 

248/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de pavimentação de 

via pública no Distrito Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 249/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, 
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apontando a necessidade de pavimentação de via pública na Vila dos Marcelinos. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.  Indicação 250/2019, do 

Vereador Éder Damasceno, apontando a necessidade de construção de ponte no Distrito 

Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 252/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a 

necessidade de revitalização de Praça no Bairro Garças. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 253/2019, do Vereador Osmar Severino 

de Sousa, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica e iluminação em Rua na 

localidade da Matinada. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 254/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

apontando a necessidade de construção de quebra-mola na Rua Ludgero Pereira Baêta. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 255/2019, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de recomposição de 

calçamento em ruas do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 256/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de melhorias em rua do Distrito Pedra do Sino.  Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 257/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de remoção de poste em Rua do Distrito Pedra do 

Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 139/2019, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

requerendo seja solicitado ao Poder Executivo impacto financeiro orçamentário para instrução do 

Projeto de Lei 2181/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Requerimento 140/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, solicitando ao 

Poder Executivo informações quanto a previsão de envio de projetos de lei que especifica. Em 

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

141/2019, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, solicitando ao Poder Executivo a 

possibilidade de canalização de esgoto no Córrego da Fumaça/Caolim. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 142/2019, do Vereador 

Éder Damasceno Silva, solicitando ao Poder Executivo informações quanto ao funcionamento 

de escola na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Representação 56/2019, do Vereador Valério Domingos de 

Souza, a ser encaminhada à CEMIG, solicitando troca de transformador na Comunidade da 

Matinada. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Moção 

de Aplausos 17/2019, do Vereador Valério Domingos de Souza, a ser encaminhada à Senhora 

Virgínia Maria de Queiroz. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Ofício 416/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, justificando ausência na 36ª 



 

Ata da 37ª Reunião Ordinária, em 21 de outubro de 2019. Página 4 
 

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

Ofício 418/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, justificando ausência na 36ª 

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

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 Severino de Souza e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e  cinquenta 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”, 21 de outubro de 2019. 
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