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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

VINTE. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois e vinte, às dezenove horas e vinte 

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 dos Vereadores Aécio Flávio da Costa, André Luiz de Melo, 

Antônio Sebastião Ferreira Lima, Éder Damasceno Silva, Geraldo Francisco Gonçalves, Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, Maria Imaculada Wamser, Milton Euzébio Oliveira, Naamã Neil 

Resende da Rocha, Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e Valério Domingos de Sousa. Havendo 

número regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura 

da ata da 21ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão, a Vereadora Maria Imaculada 

solicitou a retificação onde cita que fez uso do art. 249 do Regimento Interno e não 149 como 

registrado. Salvo esta consideração, 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 249/2020, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta aos Requerimentos 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82/2020. 

Ofício 251/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 85/2020, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício 228/2020, da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Carandaí, apresentando o Projeto de Lei 576/2020 - Fixa os subsídios dos 

Agentes Políticos do Município de Carandaí para a legislatura 2021/2024, altera dispositivo da 

Lei 2133/2014 e dá outras providências. Correspondência via e-mail, de cidadão, solicitando 

ao Poder Executivo a aplicação da Lei 1752/05.   DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: 

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

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 576/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Finança, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a correspondência via e-mail, de 

cidadão, solicitando ao Poder Executivo a aplicação da Lei 1752/05, à Comissão de Participação 

Popular. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas sobre as contas do Município de Carandaí, relativas ao exercício 
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financeiro de 2018. Em única discussão e votação, o parecer e Projeto de Resolução pela 

aprovação das contas do município, relativas ao exercício 2018 foram aprovados por 

unanimidade. A seguir, o Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final do Projeto de 

Lei 564/2020. Em 3ª discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu à 

leitura do parecer de redação final do Projeto de Lei 2226/2020. Em 3ª discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final do Projeto 

de Lei 2228/2020. Em 3ª discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu 

à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas ao Projeto de Lei 2227/2020. Em 1ª e 2ª discussões e votações, o Projeto foi 

reprovado por 6 votos a 4. Indicação 91/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a 

necessidade de  asfaltamento de rua do Bairro Garças. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 92/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a 

necessidade de atendimentos de médico pediatra, no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 93/2020, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, apontando a necessidade de operação tapa-buracos em ruas do Bairro Centro e 

Rosário. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 94/2020, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de limpeza de rua 

no Bairro COHAB. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 

95/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a           

 necessidade de suportes e luminárias em rua do Bairro Olaria. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 96/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baêta, apontando a  necessidade de melhorias em rua da Comunidade do Chuí. Em única 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 97/2020, do Vereador André 

Luiz de Melo, apontando a necessidade de finalização de calçamento em rua do Distrito Pedra 

do Sino. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 98/2020, do 

Vereador Milton Euzébio Oliveira, apontando a necessidade de realocação de poste em rua do 

Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Indicação 

99/2020, do Vereador Milton Euzébio Oliveira, apontando a necessidade de colocação de 

luminária na Comunidade da Cana do Reino. Em única discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 100/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, 

apontando a necessidade de colocação de poste com luminária em rua do Bairro Novo 

Horizonte.Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Requerimento 90/2020, 
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do Vereador Aécio Flávio da Costa, solicitando o acionamento  da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente para averiguar rede de esgoto no Bairro Córrego da Brígida. Em 

única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Vereador Éder comunicou a retirada 

da sessão por motivos particulares. Requerimento 91/2020, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo, informações sobre os servidores 

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

Relatório da Comissão de Participação Popular, acerca da situação de entupimento de rede de 

esgoto na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. INSCRITA NA PALAVRA LIVRE,  a Vereadora Imaculada 

comentou sobre o “futuro do lixo”. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores durante a 

apreciação do Projeto e das proposições, bem como as discussões realizadas após a votação das 

proposições, encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. A seguir, 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 

ausência do Vereador Éder Damasceno Silva e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e quarenta 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”, 24 de agosto de 2020. 
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