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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS E DEZENOVE. 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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. O Presidente declarou aberta a sessão e passou 

a palavra ao Secretário para leitura da ata da 3ª 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: Ofício 19/2019, da Comissão de Participação Popular, informando a 

Presidência da Câmara a composição, data e horário das reuniões da referida comissão. Ofício 

20/2019 da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, informando a Presidência da 

Câmara a composição, data e horário das reuniões da referida comissão. Ofício 26/2019 da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, informando a Presidência da 

Câmara a composição, data e horário das reuniões da referida comissão. Ofício 38/2019 do 

Vereador Aécio Flávio da Costa, apresentando a esta Ouvidoria, providências para tratamento 

de esgoto no Bairro Santa Cecília. Ofício 40/2019 do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

solicitando a Presidência da Câmara, substituição como titular na Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. Ofício 42/2019 da Mesa Diretora, apresentando aos vereadores o Projeto de 

Lei nº 538/2019 - Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos e 

inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício 

43/2019 da Mesa Diretora, apresentando aos vereadores o Projeto de Lei nº 539/2019 - 

Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores), do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição 

Federal. Ofício Circular nº 6/2019, da Câmara Municipal de Casa Grande, comunicando a 

posse e a composição da nova mesa diretora 2019/2020. Ofício Circular nº 59/2019, do 

Ministério Público - Comarca de Carandaí, comunicando a Presidência da Câmara a 

realização de correição ordinária nos serviços afetos à Promotoria. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Ofício 38/2019, do Ouvidor 

Vereador Aécio Flávio da Costa, às Comissões de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou os Projetos de Leis nº. 538/2019 

e 539/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 
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PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação 

do Projeto de Lei 2159/2019 - Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial para Manutenção 

de Subvenção a APAE no orçamento do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal. 

Em primeira discussão, as Vereadoras Aparecida Baeta e Maria Imaculada teceram comentários. Em 

primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda e terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Indicação 29/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de melhoria na rede de esgoto em Rua do Bairro Santa Luzia. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 30/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de recomposição de pavimento em Rua do Bairro 

Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 31/2019, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de desentupimento e nivelamento 

de bueiros em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 32/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

encascalhamento em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 33/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de desentupimento de rede de esgoto e limpeza de vala na Comunidade do Dombe. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 34/2019, do Vereador Valério 

Domingos de Sousa, apontando a necessidade de capina em Rua do Bairro Celine. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 35/2019, do Vereador Naamã Neil 

Resende da Rocha, apontando a necessidade de patrolamento, encascalhamento e limpeza, das duas 

estradas que ligam a Comunidade do Convento à Rodovia MG-265 CARANDAÍ - LAGOA 

DOURADA. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 36/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de doação de telhas 

para o Campestre Futebol Clube. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 13/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que solicite ao Executivo a justificativa para o corte de insalubridade dos 

servidores. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 14/2019, 

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

solicite ao Executivo, informações sobre a composição da junta médica que avalia os servidores. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 15/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Executivo, informações quanto a previsão de apresentação de projeto de lei para concessão de 

revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento 16/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando 

à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações de quantos servidores já 

foram contemplados com o adicional por aprimoramento intelectual. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento 17/2019, das Vereadoras Maria da Conceição 

Aparecida Baêta e Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal 

que solicite ao Executivo, informações para instrução do Projeto de Lei nº 2145/2018. Em única 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião às vinte 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”, 18 de fevereiro de 2019. 
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