ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos dois dias do mês de dezembro 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. O Presidente convidou a todos para a execução do
Hino Nacional. O Presidente convidou a Vereadora Maria Imaculada Wamser para secretariar a
reunião. Na chamada inicial, feita pela Secretária constatou-se a ausência dos Vereadores Maria
da Conceição Aparecida Baeta e Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e a presença dos demais
edis. O Presidente justificou a ausência da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta,
devido estar participando de uma reunião sobre o setor de educação na Prefeitura Municipal.
Havendo número regimental o Presidente declarou aberta a sessão e deu início a Solenidade de
Posse do Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima, suplente do Vereador Osmar Severino de
Souza, que renunciou ao mandato em 12/11/2019. O Vereador Antônio Sebastião apresentou o
Diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a Secretária procedeu a leitura do mesmo. Na
sequência, o Vereador Antônio Sebastião realizou o Juramento, conforme dispõe a Lei Orgânica
do Município e o Regimento Interno da Casa. Em seguida o Presidente, no uso das faculdades
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno, declarou empossado o
Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima. A seguir, a Secretária procedeu a chamada do
Vereador Antônio Sebastião. O Vereador empossado fez o uso da palavra. O Presidente passou a
palavra à Secretária para leitura da ata da 42ª Reunião Ordinária.Em única discussão, o Vereador
Antônio Sebastião ressaltou que para não se abster da votação referente à aprovação da ata,
votaria acompanhando os demais vereadores, que tem conhecimento das matérias tratadas na
última reunião. 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 Professora Ita Ferreira da Mata Distrito Pedra do Sino) e Jardim de
Infância Mônica (Bairro Cohab), para a formatura dia 05/12/2019, às 18h30, na Câmara
Municipal. Convite da Escola Municipal Criança Feliz (Bairro Ponte Chave), para a
formatura dia 05/12/2019, às 20h, na Câmara Municipal.Convite da Associação Cultural e
Esportiva de Carandaí, para o 8º Exame de Faixa dia 15/12/2019, às 9h, na sede do Garças
Clube. Ofício 20620/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando
o Parecer Prévio às contas do Município de Carandaí referente ao exercício financeiro de 2017.
Ofício 469/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando as respostas aos Requerimentos 151 e
153/2019. Ofício 490/2019, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, apresentando o
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Projeto de Lei n.º 559/2019 que Dispõe sobre a Proibição da Suspensão de Serviços Básicos de
fornecimento de água tratada e energia elétrica em finais de semana e vésperas de feriados no
Município de Carandaí e dá outras providências. Ofício 491/2019, das Vereadoras Maria da
Conceição Aparecida Baêta e Maria Imaculada Wamser, apresentando Emenda
Modificativa n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 2185/2019 que Dispõe sobre a criação o
funcionamento e regulamentação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Eustáquio Tavares
de Melo “Tochinha”, Modalidade I (CAPS I) no âmbito do Município de Carandaí e dá outras
providências. Ofício 493/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apresentando a
Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2180/2019 - Altera a
lei 2295/2018 - Institui o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí.
Ofício 494/2019, da Mesa Diretora, apresentando Projeto de Resolução 4/2019 – Autoriza a
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores efetivos e comissionados da Câmara
Municipal de Carandaí durante o período de recesso parlamentar. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Ofício 20620/2019 do
TCE/MG à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de
Lei 559/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente. Encaminhou a Emenda Modificativa n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 2185/2019 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente.
Encaminhou a Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2180/2019
à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Resolução 4/2019 à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: A Secretária procedeu a
leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de
Lei 2179/2019 - Dispõe sobre regularização fundiária urbana - REURB no Município de
Carandaí/MG. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A
Secretária procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação Projeto de Lei 2184/2019 –
Autoriza do Município a permutar lotes de sua propriedade na quadra 01 do bairro Vila Real,
por outros na quadra 02 do mesmo bairro e contém outras providências. Em primeira discussão
e votação, o projeto de lei recebeu 6 (seis) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, ficando
desta forma, rejeitado o projeto por não atingir o quórum necessário de 2/3 (dois terços),
conforme prevê o art. 236, inciso V do Regimento Interno. O Vereador Aécio solicitou que
constasse em ata que não é contra a permuta dos lotes para o aumento da unidade de
preservação. Reafirmou que contrário aos lotes de propriedade do Município que foram
oferecidos na permuta, haja vista serem imóveis vizinhos à Escola Infantil Tia Catharina Puiatti e
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que no futuro poderão ser necessários em uma possível ampliação da unidade escolar. Indicação
283/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de pavimentação de
vias públicas na comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Indicação 284/2019, da Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Baêta, apontando a necessidade de manutenção em estrada da comunidade dos
Moreiras.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação
285/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de limpeza em
Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade
dos presentes. Indicação 286/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a
necessidade de limpeza em Ruas do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 287/2019, do Vereador Milton Euzébio de
Oliveira, apontando a necessidade de capina em Ruas do Distrito de Pedra do Sino. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 288/2019, do
Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de construção de Bueiro,
roçada e operação tapa-buracos em estrada do Córrego de Herculano. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 171/2019, do Vereador
Naamã Neil Resende da Rocha, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que seja
solicitado ao Pode Executivo Municipal a relação nominal de todos os servidores públicos
municipais e respectivos números de matrícula. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Requerimento 172/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da
Rocha, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite o Poder Executivo
Municipal, informações para instrução do Projeto de Lei 2186/2019. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 173/2019, da Vereadora
Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite o
Poder Executivo, informações quanto à normalização das questões de abastecimento de água na
Vila dos Abílios. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento 174/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo Municipal informações quanto
as término e inauguração da Creche. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Requerimento 175/2019, da Vereadora Maria Imaculada
Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal o envido de cópia da Lei 1.794/2006
ao Departamento de Saúde e Autarquia Hospital Sant’Ana. Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 176/2019, da Vereadora Maria
Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal o envido de cópia da Lei
1.856/2007 às Rádios locais. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Requerimento 177/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à
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Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo Municipal, informações sobre
o NASF. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Representação 63/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, a ser
encaminhada à empresa ENGESOL – Indústria e Mineração Ltda., sugerindo a parceria entre a
Companhia e o Município para manutenção de asfalto dentro da comunidade do Chuí. 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 dos Vereadores Maria da Conceição
Aparecida Baeta e Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e a presença dos demais edis. O
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião vinte e uma horas e
cinquenta minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado
eletronicamente. Eu, Vereadora Maria Imaculada Wamser, Secretária ad doc, solicitei a lavratura
da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 2 de dezembro de 2019.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –
MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–

Ata da 43ª Reunião Ordinária, em 2 de dezembro de 2019.

MARIA IMACULADA WAMSER
– Secretária ad doc–
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