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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS E DEZENOVE. 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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. 

A Vereadora Maria Imaculada Wamser solicitou ao Presidente um minuto de silêncio em 

memória da mãe do Vereador Osmar Severino de Souza, falecida em 22/09/2019. 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 Souza 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 32ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 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 324/2019, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando o Projeto de Lei Complementar 192/2019 – Dispões sobre o Sistema Tributário 

Municipal e estabelece normas de direito tributário aplicáveis ao município de Carandaí. Ofício 

335/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo os Requerimentos 113/2019, 114/2019 e 

115/2019, todas da Vereadora Maria Imaculada Wamser. Ofício 336/2019, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo o Requerimento 121/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Ofício 339/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Veto Total ao 

Projeto de Lei 544/2019 – Dispõe sobre o limite de tempo para realização de exames no prazo 

de 30 dias quando a principal hipótese diagnosticada é a neoplasia maligna. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 

192/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. Encaminhou o Veto Total ao Projeto de Lei 544/2019 à Comissão Especial composta 

pelos Vereadores Maria da Conceição Aparecida Baeta, Pedro Marconi de Souza Rodrigues e 

Éder Damasceno Silva. 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 554/2019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

instituições financeiras instalarem guarda-volumes em suas agências bancárias e dá outras 

providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 
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presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2176/2019 – Autoriza o Município de Carandaí 

a associar-se à AMIG – Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil e 

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

presentes. Indicação 213/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de limpeza de valeta e troca de manilhas em bueiros do Distrito Pedra do Sino. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 214/2019, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de colocação de meio-fio em 

rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 215/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de vistoria em rede de esgoto em rua do Bairro Cruzeiro. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 216/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de colocação de grades em coreto da Praça Barão 

de Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 217/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

colocação de placa de “PARE” em rua do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 218/2019, do Vereador Éder 

Damasceno Silva, apontando a necessidade de calçamento de rua no Distrito Hermilo Alves. Em 

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

123/2019, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que solicite informações ao Poder Executivo quanto à complemento salarial 

pago aos servidores para recebimento de salário mínimo. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Representação 55/2019, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, a ser encaminhada à MRS Logística S/A, com informações para 

complementação da Representação 46/2019. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Representação 56/2019, do Vereador André Luiz de Melo, a ser 

encaminhada à CEMIG, solicitando reembolso de valores. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Relatório da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre denúncia enviada à Ouvidoria da Câmara, quanto a 

melhorias no Parque Vô Costa. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, 

sobre denúncia enviada à Ouvidoria da Câmara, quanto a colocação à venda de mercadorias nas 

calçadas. Em única discussão e votação, foi aprovado 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 
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Osmar Severino de Souza e a presença dos demais 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”, 23 de setembro de 2019. 
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