ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE JUNHO DE
DOIS E DEZENOVE.
Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 21ª 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:
Correspondência do Senhor Antônio Pereira Martins, solicitando à Comissão de Serviços,
Obras Municipais e Mobilidade Urbana, informações quanto ao depoimento do Supervisor do
Departamento Municipal de Saúde. Ofício 272/2019, da Comissão de Serviços, Obras
Municipais e Mobilidade Urbana, respondendo a correspondência do Senhor Antônio Pereira
Martins. 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 da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação pela aprovação do Projeto de Emenda a LOM 34/2019 – Acrescenta dispositivos à
Lei Orgânica Municipal. Em primeiro turno de 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
2163/2019 - Autoriza a filiação do Município de Carandaí na Associação dos Municípios da
Microrregião dos Campos das Vertentes - AMVER e dá outras providências. O Presidente
colocou em primeira e segunda discussão e votação, a Emenda Supressiva 1 ao Projeto de Lei
2163/2019, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em primeira discussão e votação
o Projeto de Lei 2163/2019, tendo recebido 5 (cinco) votos favoráveis e 5 (cinco) votos
contrários, tendo o Presidente desempatado pela reprovação do projeto. Na sequência, colocou
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 2163/2019, tendo recebido 5 (cinco) votos
favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela reprovação do
projeto. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2161/2019 – Dispõe sobre a contratação por tempo
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determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Em terceira discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. Indicação 163/2019, do Vereador André Luiz de Melo,
apontando a necessidade de colocação de quebra-molas na Avenida Francisco do Carmo, no
Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
164/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de remoção de
construção na Praça Monsenhor José dos Reis Alvim. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Indicação 1654/2019, da Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Beta, apontando a necessidade de melhorias em rede de esgoto na comunidade dos
Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação
37/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando à empresa Invepar Rodovias –
Via 040, a sinalização da pista da rodovia BR-040 próximo ao Bairro Ponte Chave. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Pesar 37/2019, da Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baeta, a ser encaminhada à família da Senhora Sebastiana
Campos Silva. Em única discussão e votação, foi aprovada 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-se a presença de todos os edis.
O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
____________________________. 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”, 24 de junho de 2019.
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