ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE.
Aos onze dias do mês de maio de dois e vinte, às dezenove horas e vinte e
cinco minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida
peloVereador 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 peloSecretário constatou-se a presença de todos os Vereadores. Havendo número
regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da
ata da 10ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 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
128/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2216/2020 – Altera
dispositivo da Lei n.º 1875/2008 que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente e contém outras providências, para adequar a redação do
artigo 18, §3º; Projeto de Lei 2217/2020 – Altera a Lei 2355/2020 que institui o plano de cargos
e vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da autarquia Hospital
Municipal Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências; Projeto de Lei 2218/2020 –
Altera dispositivos da Le Municipal n.º 2350/2020, que “dispõe sobre o Plano de Cargos e
Carreiras aplicável aos servidores públicos municipais, promove a adequação à estrutura
administrativa e dá outras providências; Projeto de Lei 2219/2020 – Dispõe sobre alterações e
acréscimo de dispositivos da Lei Municipal n.º 2354/2020, que institui o Plano de Cargos e
Carreiras aplicável ao Magistério Municipal e dá outras providências. Ofício 131/2020, do
Gabinete do Prefeito,apresentando o Projeto de Lei 2221/2020 – Dá denominação à Unidade
Básica de Saúde e contém outras providências. Ofício 135/2020, do Gabinete do
Prefeito,apresentando o Projeto de Lei 2220/2020 – Dispõe sobre medidas excepcionais e
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada em decorrência da
disseminação da doença infecciosa viral respiratória – COVD-19, causada pelo agente Novo
Coronavírus – SARS-CoV-1.5.1.1.0 e dá outras providências. Ofício 136/2020, do Gabinete do
Prefeito,apresentando o Impacto Financeiro-Orçamentário aos Projetos de Leis 2211, 2212,
2213, 2214, 2215, 2216 e 2217/2020. Ofício 125/2020, da Mesa Diretora,apresentando o
Projeto de Lei 565/2020 – Insere dispositivo na Lei nº. 2146/2014, que dispõe sobre a Verba de
Gabinete. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou os
Projetos de Leis 2216/2020, 2217/2020 e 2218/20220 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 2219 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e
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Juventude. Determinou a devolução do Projeto 2221/2020 ao Poder Executivo, tendo em vista
que o mesmo não veio acompanhado dos documentos exigidos pela legislação para que pudesse
ser apreciado. Encaminhou o Projeto de Lei 565/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Solicitou a juntada do Impacto
Financeiro-Orçamentário aos Projetos de Leis 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 e 2217/2020.
Os vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima e a Vereadora Maria da Conceição Aparecida
Baêta, pela ordem, se manifestaram em relação à necessidade de apresentação do impacto
financeiro orçamentário na forma solicitada pela Comissão. 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 Resolução 02/2020 – Autoriza a devolução de bens móveis.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 Complementar 201/2020 – Altera
dispositivos da Lei Complementar n.º 92/2011, “Que dispõe sobre o código tributário municipal
e estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município de Carandaí e dá outras
providências. 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 2209/2020 –
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para acobertar despesas com
indenizações e restituições no Poder Legislativo. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação apresenta duas emendas ao citado projeto. Em primeira e segunda discussão e votação,
a Emenda Aditiva n.º 01 ao Projeto de Lei 2209/2020 – Dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial para acobertar despesas com indenizações e restituições no Poder
Legislativo, foi aprovada por unanimidade. Em primeira e segunda discussão e votação, a
Emenda Modificativa n.º 02 ao Projeto de Lei 2209/2020 – Dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial para acobertar despesas com indenizações e restituições no Poder
Legislativo, foi aprovada por unanimidade. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação,
o Projeto de Lei 2209/2020 – Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para
acobertar despesas com indenizações e restituições no Poder Legislativo, foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2194/2020 - Institui o Conselho da Cidade de
Carandaí, revoga a Lei n.º 2247 de 03 de julho de 2017 e dá outras providências. Em terceira
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento s/n, da Vereadora Maria
Imaculada Wamser, solicitando informações em relação a compras e contratações decorrentes
da situação de Calamidade Pública causada pela COVID-19. Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento s/n do Vereador Pedro Marconi de Sousa
Rodrigues, solicitando cópia de processos licitatórios e comprovantes de pagamentos efetuados
à empresa LD Construções e Comércio Ltda. ME. Em única discussão e votação, foi aprovado
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por unanimidade. Requerimento s/n, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues,
solicitando ao Executivo Municipal cópia do Contrato administrativo 162/2019 com seus
respectivos aditivos e comprovantes de pagamento. Em única discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento s/n, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o loteamento do Bairro Novo Horizonte.
Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 50/2020, da
Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de recomposição de asfalto na
Avenida Brasil, no Bairro JK.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Indicação 51/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a
necessidade de melhorias em estrada. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Inscritos na palavra livre o Vereador Valério Domingos de Sousa discorreu sobre a
criação do cargo de Coordenação da Defesa Civil e o Vereador Antônio Sebastião Ferreira
discorreu sobre o Processo Legislativo. Pela Ordem, a Vereadora Maria Imaculada falou sobre a
criação do cargo de Coordenação da Defesa Civil. 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 apresença de todos
os edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reuniãoàs vinte e
duas horas e quinze minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado
eletronicamente. Eu, VereadorPedro 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”, 11 de maio de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–
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