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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE JULHO DE DOIS E 

DEZENOVE. 

 

Aos oito dias do mês de julho 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 André Luiz de Melo 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 23ª Reunião Ordinária. 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: Ofício 243/2019, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando Impacto Orçamentário Financeiro dos Projetos de Lei 2174 e 2175/2019. Ofício 

28/2019, da Supervisora do Departamento Municipal de Fazenda, convidando para 

apresentação do projeto do novo Código Tributário Municipal, bem como para audiência pública 

com o mesmo fim. Ofício 11/2019, do Departamento de Cultura, Esporte Lazer e Turismo 

da Prefeitura Municipal de Carandaí, convidando para os eventos a serem realizados pelo 

referido departamento no mês de julho de 2019. Ofício 300/2019, do Vereador Valério 

Domingos de Sousa, apresentando Projeto de Lei 542/2019 - Dá denominação ao Posto de 

Saúde situado na Comunidade dos Moreiras. Ofício 1651/2019, da ALMG, encaminhando 

cópia do Requerimento 1579/2019, de autoria da Comissão de Saúde, aprovado pela Assembléia 

em 19 de junho. Ofício 115/2019, do Instituto de Previdência Social do Município de 

Carandaí, convidando para reunião de seu Conselho Administrativo. Correspondência 

129/2019, da Coordenadora de Relações Institucionais da MRS Logística, em resposta a 

Representação 33/2019 de autoria da Vereadora Maria Imaculada Wamser. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 542/2019 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: O Presidente colocou em segundo turno de discussão e 

votação o Projeto de Emenda da Lei Orgânica Municipal nº 34/2019 - Acrescenta 

dispositivos à Lei Orgânica Municipal, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de 
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Resolução 2/2019 - Insere dispositivos na Resolução 12, de 13 de Dezembro de 2018, que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por nove votos favoráveis e uma abstenção. A Vereadora 

Aparecida Baeta no uso do art. 169 do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para a 

3ª discussão e votação do Projeto de Resolução 2/2019, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade dos presentes. E terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação da Emenda Aditiva nº 

1 e do Projeto de Lei 2167/2019 - Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2020.  Em primeira e segunda discussão e votação, a emenda foi aprovada 

por unanimidade. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação o projeto de lei foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final ao 

Projeto de Lei Complementar 190/2019- Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

057/2007, de  09/01/2007, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores, dispõe 

sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras 

providências.  Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Indicação 171/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

remoção de quebra-molas em Rua do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Indicação 172/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, apontando a necessidade de operação tapa-buracos. Indicação 173/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de amenização de poeira em 

Rua do Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 174/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de revisão nos vencimentos dos servidores públicos municipais. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 175/2019, do Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de melhorias na rede de esgoto da 

localidade Caieira, no Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 176/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de iluminação pública em Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 177/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de melhorias na 

rede de esgoto em Rua da Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 89/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, 

informações quanto a previsão de extensão do calçamento ou de uma operação "tapa-buraco" em 

Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 



 

Ata da 24ª Reunião Ordinária, em 8 de julho de 2019. Página 3 
 

dos presentes. Representação 40/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, a ser 

encaminhada ao Senhor Murilo Sebastião de Resende, Agente Comercial da CEMIG, solicitando 

possibilidade de aviso prévio aos moradores do Bairro Coração Eucarístico, quanto a 

interrupções de energia. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Representação 41/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, a ser 

encaminhada ao Senhor Levindo José Fernandes de Paula, Encarregado de Sistemas da 

COPASA/Carandaí, solicitando informações e/ou providências com relação a eventuais 

deficiências no fornecimento de água no Bairro Coração Eucarístico. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 42/2019, do Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, a ser encaminhada ao Senhor Murilo Sebastião de Resende, 

Agente Comercial da CEMIG, solicitando verificação da rede de distribuição de energia em Rua 

do Bairro Ponte Chave. 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 a 

ausência do Vereador André Luiz de Melo e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião vinte e duas horas e dez 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”, 8 de julho de 2019. 
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