ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 apresença de todos os edis. Havendo número
regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que
procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO –
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não houve correspondência. SEGUNDA PARTE
DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O
Secretário realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela
aprovação da Emenda Modificativa 1, Emenda Aditiva 2 e Projeto de Lei n.º 543/2019 Altera dispositivos da Lei nº. 2303, de 24 de Dezembro de 2018, que obriga estabelecimentos
bancários a instalarem grades de ferro nas fachadas externas. Em primeira e segunda discussão
e votação, as emendas foram aprovadas por unanimidade. Em primeira e segunda discussão e
votação, o Projeto de Lei 543/2019 foi aprovado por nove votos favoráveis e um voto contrário.
O Vereador Valério Domingos de Sousa no uso do art. 141 do Regimento Interno retirou de
tramitação os Projetos de Decretos Legislativos nº. 1/2019 e 2/2019, sendo o pedido deferido
pelo Presidente. O Presidente colocou em primeira e segunda discussão e votação, o Projeto de
Lei 2164/2019 – Revoga Lei Municipal, sendo aprovado por sete votos favoráveis, um voto
contrário e uma abstenção. Indicação 107/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira,
apontando a necessidade de limpeza de valeta em Rua do Bairro Vale Verde. Em única discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 108/2019, do Vereador Milton Euzébio de
Oliveira, apontando a necessidade de capina e retirada de entulhos em Rua do Distrito de Pedra
do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 109/2019,
do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de capina em Avenida do
Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O
Vereador Aécio Flávio da Costa, no uso do art. 144 do Regimento Interno, retirou de pauta o
Requerimento 52/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, onde requisitava à Presidência da
Câmara Municipal que solicite ao autor do Projeto de Decreto 2/2019, informações sobre o
mesmo, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Requerimento 53/2019, do Vereador Milton
Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que acione a Comissão
de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar problemas na rede de esgoto
em Rua do Bairro Santa Luzia. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 54/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência
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da Câmara Municipal que acione a Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
Urbana, para analisar o estado de conservação de Ruas e Córregos do Distrito de Pedra do Sino.
Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 55/2019, do
Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que
solicite ao Executivo, informações sobre reconstrução da quadra desportiva do Distrito de Pedra
do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 56/2019,
do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que
solicite ao Executivo, adequação de Rua do Bairro Vale Verde. 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 duas horas e dez 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”, 22 de abril de 2019.
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