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ATA DA QUADRAGÉSIMASEGUNDAREUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE NOVEMBRODE 

DOIS E DEZENOVE. 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 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-sea ausência da Vereadora Aparecida Baeta, 

que se encontra licenciada, 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 41ª 

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 452/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo ao Requerimento 

147/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta.Ofício 461/2019, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo ao Requerimento 127/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser.Ofício 470/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 130/2019 do 

Vereador Naamã Neil Resende da Rocha.Ofício 470/2019, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2186/2019 – Altera dispositivo da Lei Orçamentária 

2304/2018.Ofício 476/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apresentando o Projeto 

de Lei 557/2019 – Dá denominação a logradouro no Bairro Olaria, e dá outras providências. 

Ofício 477/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, solicitando ao Presidente da 

Câmara Municipal que acione o Ministério Público da Comarca de Carandaí, visto a inércia do 

Poder Executivo Municipal em responder os Requerimentos 10/2019, 93/2019 e 130/2019, de 

autoria do vereador.Ofício 478/2019, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº 

558/2019 - Institui Vale Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Legislativo do 

Município de Carandaí e dá outras providências.Ofício GRI 446/2019, da Concessionária Via 

040, respondendo a Representação 58/2019 do Vereador Valério Domingos de 

Sousa.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas 

as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.Encaminhou o Projeto de 

Lei 2186/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 557/2019 às Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 

558/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. A Vereadora Maria Imaculada Wamser solicitou que fosse anexado ao Projeto de Lei 

Complementar 192/2019, cópia do Ofício 461/2019 do Gabinete do Prefeito, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. 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 sobre o Projeto de Lei 2179/2019 - Dispõe sobre regularização fundiária urbana - 
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REURB no Município de Carandaí/MG. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura do segundo parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2180/2019, que ratifica o primeiro 

parecer da comissão, onde é apresentada uma emenda modificativa. A Vereadora Maria 

Imaculada Wamser no uso do art. 215 do Regimento Interno, solicitou vista àEmenda 

Modificativa nº 1 e aoProjeto de Lei 2180/2019 - Altera a lei 2295/2018 -Institui o estatuto dos 

servidores públicos civis do Município de Carandaí, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O 

Secretário realizou a leitura do parecer de redação finalda Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei Complementar 188/2019 -Dispõe sobre regulamentação do 

parcelamento de solo urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá outras providências. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação 277/2019, 

da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de alteração em sentido de 

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

278/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de poda de 

grama no distrito de Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Indicação 279/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, 

apontando a necessidade de sinalização para acesso ao Canil Municipal.Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.Indicação 280/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, apontando a necessidade de limpeza e capina no entorno da estação de 

tratamento de esgoto, no bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes.Indicação 281/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, 

apontando a necessidade de operação tapa-buracos no Bairro Santa Cecília. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.Requerimento 163/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que avalie a 

possibilidade de confecção de Estatuto dos Servidores Públicos em livreto de bolso.Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Requerimento 164/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que 

solicite o Poder Executivo, através do Departamento Municipal de Educação, informações sobre 

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

presentes.Requerimento 165/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite o Poder Executivo, informações quanto doação de 

terreno ao Grupo de Escoteiros. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes.Requerimento 167/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que acione a Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, para averiguação de queda de árvores próximo a escola na Localidade da 

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

presentes.Requerimento 170/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha,requisitando 

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

transporte escolar na rota “Itacambira”. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Representação 60/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, a ser encaminhada aos Deputados Federais Padre João e Reginaldo Lopes, solicitando 

liberação de emenda parlamentar para construção de centro para idosos. Em única discussão e 
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votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.Representação 61/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada ao Deputado Federal Fred Costa, solicitando 

liberação de emenda parlamentar para aquisição de academia aos portadores de necessidades 

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

presentes.Representação 62/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, a ser 

encaminhada ao Deputado Federal Fred Costa, solicitando atenção quanto à legislação referente 

ao FUNDEB.Em única discussão e votação, foi aprovada 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 aausência da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta, que se encontra licenciada,e a presença dos demais edis. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reuniãoàsvinte e duas horas e 

trinta 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”, 25 de novembro de 2019. 
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