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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS E DEZENOVE. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 Sousa e a 

presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e 

passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA 

PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício de Comunicação 

da Câmara dos Deputados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, 

informando sobre a execução dos recursos federais no município de Carandaí. Comunicação 

Externa 084/2019, da COPASA, em resposta à Representação 19/2019, do Vereador Éder 

Damasceno Silva. Comunicação Externa 085/2019, da COPASA, em resposta à Representação 

11/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. Ofício 078/2019, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta a Indicação 36/2019 da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

Ofício 081/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 18/2019 da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser. Ofício 085/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei 2161/2019 – Dispões sobre a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição da República. Ofício 086/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto 

de Lei 2162/2019 – Autoriza a abertura de crédito especial para acobertar despesas com 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. Ofício 087/2019, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2163/2019 – Autoriza a filiação do 

Município de Carandaí na Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das 

Vertentes – AMVER e dá outras providências. Ofício 088/2019, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2164/2019 – Revoga Lei Municipal. Ofício 089/2019, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2165/2019 – Dá denominação à Unidade 

Básica de Saúde e dá outras providências. Requerimento dos Moradores do Bairro Cruzeiro, 

solicitando capeamento da Rua Bento José Pacheco. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2161/2019 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou os Projetos de Leis 2162/2019 e 

2163/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. Encaminhou os Projetos de Leis 2164/2019 e 2165/2019 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: 
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Indicação 61/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de reforma 

de posto de saúde na Comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Indicação 72/2019, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 77/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de operação tapa-buracos na 

Rua Cônego Cotta. O Vereador Aécio solicitou abstenção de votação. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e uma abstenção. Indicação 78/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de designação de servidores 

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

Indicação 79/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de 

melhorias em vias públicas do Bairro Ponte Chave. O Vereador Aécio solicitou abstenção de 

votação. Em única discussão e votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e uma abstenção. 

Indicação 80/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

melhorias em praça do Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 81/2019, Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de desentupimento de bueiros em localidades do município. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 82/2019, Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de captação de água pluvial no Bairro 

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

83/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de melhorias na 

Rua João Cirilo. O Vereador Aécio solicitou abstenção de votação. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e uma abstenção. Indicação 84/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de atuação de 

profissionais da saúde nas escolas municipais. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 85/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, 

apontando a necessidade de colocação de tambores de lixo em Rua do Bairro Cruzeiro. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 86/2019, do 

Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, apontando a necessidade de encascalhamento de 

estrada na Comunidade do Palmeira.  Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 87/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, 

apontando a necessidade de notificação de agricultor no município. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 34/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, requisitando à Mesa Diretora da Câmara Municipal que acione a 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente para averiguação das medidas tomadas em 

relação ao saneamento básico na localidade da Vila dos Abílios e Vila Nascimento. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 35/2019, do 

Vereador Aécio Flávio da Costa, do Vereador Éder Damasceno Silva, do Vereador Geraldo 

Francisco Gonçalves, e do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência 
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da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre a Patrol do PAC 2, que está 

parada no almoxarifado. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Requerimento 36/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre ligação de esgoto 

em Ruas do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 37/2019, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, 

informações sobre recolhimento de taxas para obtenção de documentos decorrentes do serviço 

público. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Relatório 

da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre denúncia feita pelo 

Vereador Aécio Flávio da Costa, por Requerimento n° 32/2019. Em única discussão e votação, o 

relatório foi aprovado por seis votos favoráveis e três votos contrários. Relatório da Comissão 

de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre denúncia feita por cidadão 

encaminhada para essa Comissão, através do Ofício nº 82/2019. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Relatório Conjunto da Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, e da Comissão de Direitos 

Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza sobre denúncia feita por engenheiro da 

EMATER-MG. Em única discussão e votação, foi aprovado por sete votos favoráveis e dois 

votos contrários. Moção de Pesar 05/2019, da Câmara Municipal de Carandaí, a ser 

encaminhada à família da Senhora Neide Lisboa Torquetti. 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 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 três 

horas e cinco minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado 

eletronicamente. Eu, Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, Secretária ad hoc, solicitei 

a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 25 de março de 2019. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

– Vice-Presidente – 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 

 


