
 

Ata da 28ª Reunião Ordinária, em 19 de agosto de 2019. Página 1 
 

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE AGOSTO DE DOIS E 

DEZENOVE. 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 presença de todos os edis. Havendo 

número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para 

leitura da ata da 27ª 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 nº. 

28/2019 da Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce, convidando para a 

inauguração da primeira etapa de construção da sede do circuito, dia 30/08/2019, ás 17h, na 

cidade de Alto Rio Doce. Ofício nº. 43/2019 da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Carandaí (APAE), convidando para a Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente registrou a presença e convidou 

o gerente do SICOOB – Agência Carandaí para se apresentar. 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 pela aprovação do Projeto de Lei 542/2019 – 

Dá denominação ao Posto de Saúde situado na comunidade dos Moreiras. O Vereador Osmar 

no uso do art. 213 do Regimento Interno, solicitou adiamento de discussão sendo o pedido 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela 

aprovação do Projeto de Lei 550/2019 – Dá denominação a praça situada no Bairro Centro e 

dá outras providências. No uso do art. 150, do Regimento Interno, ausentou-se do Plenário por 

tratar-se de proposição de interesse particular. A Vereadora Maria Imaculada solicitou abstenção 

de votação. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado oito votos favoráveis e 

duas abstenções. Indicação 185/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de construção de concreto na localidade do “Val”. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 187/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 
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apontando a necessidade de providências quanto ao acúmulo de água em frente à Igreja Mundial 

do Poder de Deus, na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Bairro Centro. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 188/2019, do Vereador Naamã Neil 

Resende da Rocha, apontando a necessidade de proibição de trânsito de caminhões e colocação 

de mão única na Rua Vereador Celestino Batista, no Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 189/2019, do Vereador Éder 

Damasceno Silva, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento da estrada da 

comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 190/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de 

patrolamento e encascalhamento da Rua Antônio Henriques de Souza, no Bairro Ponte Chave. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 191/2019, do 

Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de construção de poço semi-

artesiano na Vila dos Marcelinos, na comunidade do Corte de Pedra. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 192/2019, do Vereador Éder Damasceno 

Silva, apontando a necessidade de colocação de braço e luminária em poste da Vila Nascimento, 

na comunidade do Corte de Pedra. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 193/2019, do Vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade de 

pavimentação da Rua Manoel Bento, na comunidade do Corte de Pedra. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 194/2019, do Vereador Osmar Severino de 

Souza, apontando a necessidade de limpeza e pinturas dos meios-fios da Avenida Francisco do 

Carmo, no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 195/2019, do Vereador Osmar Severino de Souza, apontando a necessidade de 

pavimentação da Rua Imaculada Conceição e da rua que sobe ao lado da Igreja Católica, na 

comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 103/2019, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal informações para fins de instrução do Projeto de Lei 

2173/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

104/2019, do Vereador Osmar Severino de Souza, solicitando ao Poder Executivo Municipal a 

elaboração de projeto para construção de quadra esportiva com cobertura na comunidade do 

Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

105/2019, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, solicitando ao Poder Executivo 

Municipal informações quanto aos atrasos nos atendimentos dos serviços do SAMU e das 

ambulâncias do Pronto Socorro Municipal, e também, providências quanto à postura de 

servidora. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

106/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, solicitando ao Poder Executivo 

Municipal informações quanto aos valores que seriam aplicados em transporte escolar técnico e 
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universitário no ano de 2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Representação 43/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, solicitando à empresa 

MRS Logística a doação de trilhos à Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de 

Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 

44/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando à COPASA 

informações quanto à instalação de estação elevatória d´água (BOOSTER) no residencial Vila da 

Serra. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício 332/2019, da 

Técnica em Contabilidade da Câmara Municipal, apresentando o Quadro Sumário das 

Despesas para o Orçamento 2020.  Consoante dispõe o art. 43, XX, da Lei Orgânica Municipal, 

o Presidente submeteu o orçamento da Câmara Municipal ao Plenário, para ser referendado por 

maioria absoluta dos membros da Casa e posteriormente ser encaminhado ao Chefe do Executivo 

para ser inserido no corpo do Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2020. Em única 

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-se a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião vinte e duas horas. 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”, 19 de agosto de 2019. 
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