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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATORZE DE OUTUBRO DO ANO 

DE DOIS E DEZENOVE. 

Aos quatorze 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 35ª 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 387/2019, do Gabinete do Prefeito, respondendo as Indicações 201/2019 

do Vereador Osmar Severino de Souza e 221/2019 do Vereador André Luiz de Melo. Ofício 

401/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2181/2019 – Dispõe sobre a 

criação do funcionamento e regulamentação do centro de atenção psicossocial _CAPS 

Eustáquio Tavares de Melo "Tochinha", modalidade I (CAPS I) no âmbito do município de 

Carandaí e dá outras providências. Ofício 403/2019, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, solicitando a Presidência da Câmara Municipal, sua substituição como 

membro em Comissão Especial. Ofício 405/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o 

Impacto Financeiro para complementação do Projeto de Lei Complementar 191/2019. Ofício 

407/2019, das Vereadoras Maria da Conceição Aparecida Baeta e Maria Imaculada 

Wamser, solicitando a Mesa Diretora a elaboração de campanha sobre queimadas. 

Correspondência da MRS, em resposta a representação 46/2019 da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta. Correspondência da ATR+ CONSTRUTORA LTDA, em 

resposta a representação 47/2019 da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta. A 

Vereadora Aparecida Baeta solicitou o envio da correspondência da ATR+ à Copasa, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

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

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2181/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. 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 548/2019 – Dá denominação a logradouros no 

loteamento Vila da Serra, no Bairro Crespo e ao Projeto de Lei 553/2019 – Dá denominação à 
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Ponte localizada no Bairro Praia, sendo ambos os projetos aprovados por unanimidade dos 

presentes. Indicação 232/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de limpeza e revitalização de Parquinho em Praça do Bairro Rosário. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 233/2019, do 

Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de revitalização de Parquinho 

em Praça do Bairro Cruzeiro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 234/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade 

de manutenção de mata-burro na Comunidade do Campestre.  Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 235/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de limpeza em córrego do Bairro Crespo. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 236/2019, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de iluminação pública em 

Ruas do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Indicação 237/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, reiterando a 

indicação 54/2019. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 238/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, reiterando a indicação 

176/2019. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 239/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, reiterando a 

indicação 84/2019. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 127/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite informações ao Poder Executivo, quanto a 

arrecadação de IPTU.  Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Requerimento 128/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, agendamento de reunião com 

o Supervisor do Departamento de Assistência Social. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 129/2019, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que acione a Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana com a finalidade de averiguar patrolamento. 

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

130/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, reiterando o requerimento 93/2019. 

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

131/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, solicitando ao Carandaí-Prev que 

sejam encaminhadas documentações. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 132/2019, do Vereador Naamã Neil Resende da 

Rocha, solicitando ao Executivo o nome de todos os ocupantes do cargo de motorista no 

Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 
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Requerimento 134/2019, das Vereadoras Maria da Conceição Aparecida Baeta e Maria 

Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo informações para instrução do Projeto de Lei 

2178/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 135/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo informações quanto ao cumprimento da Lei de Benefícios Eventuais e sua inclusão no 

Orçamento/2020. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Requerimento 136/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao 

Executivo informações quanto à recuperação de área no loteamento Vila da Serra. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 137/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações 

quanto aos critérios de atendimento aos pedidos de iluminação pública. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 138/2019, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando ao Executivo informações quanto aos 

percentuais de gastos com pessoal. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Pela Ordem, o Vereador Pedro Marconi parabenizou o Prefeito Municipal pela 

limpeza do “Rio Velho” no Bairro Vale Verde e pela promoção do “I Festival Cultural e 

Gastronômico de Carandaí”. Pela Ordem, o Vereador agradeceu ao Deputado Federal 

Pinheirinho pela liberação de emenda parlamentar ao município de Carandaí no valor de 

R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Inscrito na Palavra Livre, o Vereador 

Valério Domingos de Sousa falou sobre o “I Festival Cultural e Gastronômico de Carandaí”. 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 e uma horas e vinte 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”, 14 de outubro de 2019. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 
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– Secretário– 

 


