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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS 

E DEZENOVE. 

Aos quatro dias do mês de novembro 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 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 38ª 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 421/2019, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2183/2019 – Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para investimento e 

modernização no sistema de iluminação pública do município. Ofício 423/2019, do Gabinete 

do Prefeito, em atendimento ao Requerimento nº 138/2019 da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, encaminhando resposta anexada.  Ofício 425/2019, do Gabinete do Prefeito, 

em atendimento ao Requerimento nº 139/2019 do Presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, Vereador Valério, encaminhando impacto orçamentário 

financeiro ao Projeto de Lei 2181/2019. Ofício 426/2019, do Gabinete do Prefeito, em 

atendimento ao Requerimento nº 134/2019 das Vereadoras Maria da Conceição Aparecida Baêta 

e Maria Imaculada Wamser, encaminhando informações para instrução do Projeto de Lei 

2178/2019. Ofício 440/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2019 – Concede título de cidadania 

honorária ao reverendíssimo Padre José Julião da Silva. Ofício 444/2019, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baêta, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 

4/2019 – Concede título de cidadania  honorária ao reverendíssimo Padre José Geraldo Sabino. 

Ofício 441/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando seja adiada a 

inclusão do Projeto de Lei 2179/2019 na ordem do dia das próximas reuniões ordinárias, tendo 

em vista o surgimento de novas indagações. Correspondência da Câmara Municipal de 

Conselheiro Lafaiete, convidando para o Encontro Regional de Vereadores e Prefeitos em 

defesa da Rodovia BR-040. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2183/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e 
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Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Nomeou Comissão Especial composta 

pelos Vereadores Maria Imaculada, Aécio Flávio e Éder Damasceno para apreciação do Projeto 

de Decreto Legislativo 3/2019. Nomeou Comissão Especial composta pelos Vereadores André 

Luiz, Pedro Marconi e Geraldo Francisco para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo 

4/2019. 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 555/2019 – Dá denominação à Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural de 

Carandaí. Em primeira e segunda 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 Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação da Emenda 

Modificativa 01 ao Projeto de Lei Complementar 188/2019 - Dispõe sobre a regulamentação 

do Parcelamento do Solo Urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá outras 

providências. A Vereadora Maria Imaculada solicitou ao Presidente que fosse realizada a leitura, 

na íntegra, da emenda modificativa, sendo o pedido deferido. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana pela aprovação da Emenda Aditiva 02 ao Projeto de Lei Complementar 

188/2019 - Dispõe sobre a regulamentação do Parcelamento do Solo Urbano no âmbito do 

Município de Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana pela aprovação da Emenda Supressiva 03 ao Projeto de Lei Complementar 188/2019 

- Dispõe sobre a regulamentação do Parcelamento do Solo Urbano no âmbito do Município de 

Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Indicação 263/2019, do Vereador Osmar Severino de Souza, 

sugerindo a alteração de horário de abertura da Unidade Básica de Saúde - UBS Estação. Em 

única discussão, os Vereadores Maria Imaculada, Geraldo Francisco, Aécio Flávio e Valério 

Domingos solicitaram abstenção de votação. O Vereador Éder Damasceno no uso do art. 144 do 

Regimento Interno, solicitou vista à Indicação 263/2019, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. A Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, no uso do art. 144 do Regimento 

Interno, solicitou a retirada de pauta da Indicação 265/2019, onde apontava a necessidade de 

alteração do percentual de insalubridade do cargo de técnico de enfermagem, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Indicação 266/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

apontando a necessidade de remoção de barricadas no quilômetro 667, na rodovia BR-040. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 267/2019, do 
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Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de realização de campanha de 

conscientização para a coleta de lixo. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 268/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, 

apontando a necessidade de edificação de mata-burro. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 269/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, apontando a necessidade de capina e reparos em parquinho no Bairro 

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

270/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

acessibilidade nos passeios do centro da cidade. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 271/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

apontando a necessidade de tombamento de imagem. O Vereador Milton Euzébio solicitou 

abstenção de votação. Em única discussão e votação, foi aprovada por oito votos favoráveis e 

uma abstenção. Requerimento 151/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, solicitando 

informações quanto aos serviços de pavimentação de ruas e extensão de rede elétrica. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 153/2019, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando informações sobre o cumprimento da Lei 

Federal 10.098/2000, alterada pela Lei Federal 13.825/2019. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 154/2019, do Vereador Naamã Neil 

Resende da Rocha, solicitando informações sobre o corte de árvores da Avenida Afrânio de 

Melo Franco. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 155/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, solicitando 

informações quanto providências que foram ou estão sendo tomadas para assegurar isonomia de 

vencimentos entre os servidores enfermeiros lotados no Hospital Municipal Sant'Ana e os 

demais enfermeiros do Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Representação 58/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, a ser 

encaminhada à empresa Invepar Rodovias - Via 040, solicitando informações quanto às 

barricadas de manilha colocadas no quilômetro 667, na rodovia BR-040. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 59/2019, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baêta, a ser encaminhada ao Senhor Murilo Sebastião de 

Resende, Agente Comercial da CEMIG, solicitando providências devido prejuízos dos 

moradores de Rua da Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada 

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

Mobilidade Urbana, sobre denúncia apresentada pelo Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

através do Requerimento 129/2019. 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 
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quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, 

constatando-se a ausência do Vereador Osmar Severino e a presença dos demais edis. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas 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”, 29 de outubro de 2019. 
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