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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE 

DOIS E DEZENOVE. 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 37ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 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 418/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao 

requerimento 125/2019 da Vereadora Maria Imaculada Wamser. Ofício 199/2019, da 

Superintendente do Carandaí-Prev, encaminhando documentação solicitada através do ofício 

409/2019. Correspondência da CEMIG, em resposta a representação 31/2019 da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baêta. Correspondência da CEMIG, em resposta a 

representação 56/2019 da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei 556/2019 – Dá denominação a logradouro no Loteamento “Vila da Serra”, no Bairro 

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

Indicação 258/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

pavimentação em via pública. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 259/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

limpeza no entorno de escola no Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 260/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de colocação de postes com braços e luminárias. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 261/2019, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de troca de lâmpadas em postes na Rua 

Major Abílio. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

264/2019, dos Vereadores Geraldo Francisco Gonçalves, Éder Damasceno Silva e Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de recomposição de calçamento na 
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localidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 145/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Poder 

Executivo, informações quanto ao pertencimento de imóvel de funcionamento do Salão 

Comunitário no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 146/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando 

à Autarquia do Hospital Municipal Santana, informações necessária à destinação de Emenda 

Parlamentar através do Orçamento Impositivo. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 147/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

solicitando à Autarquia do Hospital Municipal Santana, informações necessária à destinação de 

Emenda Parlamentar através do Orçamento Impositivo. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Ofício n.º 432/2019 do Vereador Osmar Severino de Souza, 

justificando ausência na 37ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de outubro de 2019. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.  Indicação 162/2019, da Vereadora Maria 

da Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de troca de lâmpadas na Rua Bento 

José Pacheco, no Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

O Vereador Osmar questionou o Presidente a não inclusão de uma proposição de sua autoria na 

Ordem do Dia. O Presidente informou que a Indicação 263/2019 foi protocolada em 29/10/2019 

e que as proposições constantes da Ordem do Dia devem ser protocolizadas até vinte e quatro 

horas de antecedência à reunião. 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 às vinte horas e trinta 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”, 29 de outubro de 2019. 
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