ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE.
Aos dezoito dias do mês de maio de dois e vinte, às dezenove horas e vinte e
quinze 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 Vereadores. Havendo número
regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da
ata da 11ª 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
137/2020, do Gabinete do Prefeito, solicitando a Mesa Diretora desta casa, indicação de Moção
Honrosa e Aplausos, a todos os profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da Covid-19
em nosso município. Ofício 139/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2222/2020 – Denomina Unidade Básica de Saúde e dá outras providências. Ofício 141 e
149/2020, do Gabinete do Prefeito, prestando informações solicitadas pela CLJR, através do
requerimento 30/2020. Ofício 130/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apresentando o
Projeto de Lei 566/2020 – Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia
no município de Carandaí. Ofício Circular nº 6/2020, do Gabinete da ARSAE-MG, solicitando
ao Presidente da Câmara para dar ampla publicidade ao mesmo, que trata da consulta pública
referente à 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG e à 3ª Revisão Tarifária da Copanor
pela Arsae-MG, e encaminhar o mesmo aos respectivos vereadores. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2222/2020, às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 566/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e determinou a juntada dos ofícios 141 e 149/2020 do
Poder Executivo aos autos dos Projetos de Lei 2211/2020; 2212/2020; 2213/2020; 2214/2020 e
2215/2020. 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 Resolução 02/2020 – Autoriza a
devolução de bens móveis. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Secretário procedeu a leitura do parecer de Redação Final da Comissões de Legislação, Justiça e
Redação ao 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
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providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador
Antônio Sebastião no uso do art. 133, inciso XVII do Regimento Interno, solicitou vista à
Indicação 52/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a
necessidade de manutenção do pagamento adicional de insalubridade. O pedido de vista foi
concedido pelo Presidente. O Vereador Antônio Sebastião no uso do art. 133, inciso XVII do
Regimento Interno, solicitou vista à Indicação 53/2020,da Vereadora Imaculada Wamser,
apontando a necessidade de criação de rubrica no orçamento para atender situações de
drogatícios internos em casas de recuperação. O pedido de vista foi concedido pelo Presidente.
Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 54/2020,da Vereadora
Imaculada Wamser, apontando a necessidade de criação de rubrica no orçamento para atender
e apoiar o Grupo de Escoteiros e a Associação de Artesanato. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Requerimento 31/2020, da Vereadora Imaculada Wamser,
requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre o
recolhimento de ISSQN. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Vereador Geraldo no uso do art. 31 do Regimento Interno fez uso da palavra como Líder do
Poder Executivo e discorreu sobre a tramitação dos projetos. O Vereador Antônio fez uso da
palavra falou sobre a Coordenação Municipal de Defesa Civil. 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 vinte e uma horas e cinquenta e seis
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”, 18 de maio de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–
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