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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS E DEZENOVE. 

 

Aos sete dias do mês de março 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. O Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário 

para leitura da ata da 5ª 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 58/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº 

09/2019. Ofício 59/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº 10/2019. 

Ofício 65/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento nº 08/2019 e à 

Indicação nº 232/2018. Ofício 73/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, 

apresentando o Projeto de Lei nº 543/2019 - Altera dispositivos da Lei Nº 2303/2018 que obriga 

estabelecimentos bancários a instalarem grades de ferro nas fechadas externas. Ofício de 

Comunicação da Câmara dos Deputados Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira, informando sobre a execução dos recursos federais no município de Carandaí. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente colocou à disposição todas as 

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

Lei 543/2019 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 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 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação da Emenda Modificativa 1 e do 

Projeto de Lei 2160/2019 - Dispõe sobre a concessão de subvenção. Em primeira e segunda 

discussão e votação, a Emenda Modificativa 1 foi aprovada por unanimidade. Em primeira, 

segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 538/2019 - Concede revisão geral anual 

nos vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal, nos termos do 

art. 37, inciso X da Constituição Federal. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

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

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do 

Projeto de Lei 539/2019 - Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos 

(Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) do Município de Carandaí nos termos do art. 37, inciso X 

da Constituição Federal. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação 44/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de limpeza de jardins no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 45/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 
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apontando a necessidade de pavimentação de via pública no Bairro Praia. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 46/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, apontando a necessidade de construção de bueiro no Bairro Santana. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 47/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, apontando a necessidade de limpeza em rua do Bairro Nossa Senhora do 

Rosário. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 48/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de construção de 

ponte na localidade da Aguada. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 50/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, apontando a necessidade de 

iluminação pública em Rua do Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade.  Requerimento 21/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando 

à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Coordenador Municipal de Trânsito de 

Carandaí, viabilidade de alteração no trânsito em rua próxima a BR 040. Em única discussão e 

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

unanimidade. Requerimento 22/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que acione a Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, averiguação de serviços executados na estrada dos Três Coqueiros e 

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

23/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre obra de ponte localizada em 

Rua do Bairro Praia.  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 a presença de todos os edis. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e 

quarenta 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”, 7 de março de 2019. 
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