ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 4ª 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
55/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação nº
23/2019 do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues. Ofício 57/2019, do Gabinete do
Prefeito, encaminhado para que o Projeto de Lei 2160/2019, seja apresentado e votado em
caráter de urgência nesta casa legislativa. Ofício 58/2019, do Presidente da Câmara
Municipal, comunicando ao Sr. Antônio Sebastião de Andrade, sobre a realização do
julgamento das contas do Município, relativas ao exercício de 2014. Ofício de
Comunicação/Requerimento - Protocolo 111/2019, apresentando a essa casa, denúncia de
coação moral e perseguição pessoal, solicitando apuração dos fatos. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2160/2019 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E
PROPOSIÇÕES: O Vereador Éder no uso do art. 144 do Regimento Interno solicitou a retirada
de pauta da Indicação 37/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, onde apontava a
necessidade de melhorias em ponte no Distrito de Hermilo Alves, sendo o pedido deferido pelo
Presidente. Indicação 38/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a
necessidade de operação tapa buraco em Rua do Bairro Córrego da Brígida. Em única discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 39/2019, da Vereadora Maria Imaculada
Wamser, apontando a necessidade de realização, de um programa para atendimento exclusivo
ao idoso. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 41/2019, da
Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de recomposição
do asfalto em Rua da Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 42/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta,
apontando a necessidade de limpeza e capina em Rua do Bairro Cohab. Em única discussão e
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votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 43/2019, do Vereador Milton
Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de melhorias em Rua do Distrito de Pedra do
Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Requerimento 18/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência
da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre pagamentos no Hospital
Sant'Ana. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento 19/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre o cumprimento
do inciso I do art. 117 da Lei nº 2295/2018. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Representação 10/2019, do Vereador Milton Euzébio de
Oliveira, a ser encaminhada ao Deputado Agostinho Patrús, solicitando serviços para o Bairro
Jardim de Minas e Rua JK no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes. Relatório Conjunto da Comissão de Saúde, Saneamento e
Meio Ambiente, e da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre
denúncia de cidadão carandaiense, a respeito de abandono da Estação de Tratamento de Esgoto
no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Ofício 45/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, justificando ausência na 3ª
Reunião Ordinária em 11/02/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
dos presentes. O Presidente informou os Vereadores sobre a transferência da 6ª Reunião
Ordinária para o dia 07/02/2018 (quinta-feira), em razão do recesso de Carnaval e do ponto
facultativo na quarta-feira de cinzas. 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 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”, 25 de fevereiro de 2019.
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