ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

TERCEIRA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE
DOIS MIL E VINTE.
Aos trinta e um 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 de todos os edis. Havendo número regimental o Presidente
declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 22ª 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 259/2020, do
Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 84/2020 de autoria da Comissão de
Finanças,

informando

sobre disponibilidade da Técnica Juliana Fernandino

prestar

esclarecimento sobre o Projeto de Lei Complementar 200/2020. Ofício 261/2020, do Gabinete
do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2230/2020 - Autoriza o Município a permutar lotes
de sua propriedade na quadra 01 do Bairro Vila Real, por outros na quadra 02 do mesmo
bairro e contêm outras providências. Ofício 262/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o
Projeto de Lei 2231/2020 - Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados
em situação que caracterize seu abandono em vias e logradouros públicos do Município de
Carandaí e contém outras providências. Ofício 264/2020, do Gabinete do Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei 2232/2020 - Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de
Carandaí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências. Ofício 265/2020, do
Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2233/2020 – Dispõe sobre a abertura de
crédito suplementar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Projeto de Lei 2230/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 2231/2020 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
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Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 2232/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 2233/2020 às
Comissões de Legislação, Justiça e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA
PARTE

DA

REUNIÃO:

DISCUSSÃO

E

VOTAÇÃO

DOS

PROJETOS

E

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do
Projeto de Lei n.º 571/2020 – Dá denominação a logradouro no Loteamento "Vila da Serra",
no Bairro Crespo. Em 1ª e 2ª discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário
procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente ao Projeto de Resolução n.º 3/2020 – Institui a Frente
Parlamentar de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal de
Carandaí, e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em segunda discussão, os Vereadores André, Maria Imaculada e Pedro Marconi
teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. Pela Ordem, o
Vereador André comentou as proposições apresentadas pelo Poder Executivo na reunião. Quanto
ao Projeto de 2230/2020, disse que averiguará os projetos de permuta já aprovados nesta Casa e
que analisará com cuidado o referido projeto. Quanto ao Projeto de Lei 2233/2020 parabenizou o
Poder Executivo pela forma como foi apresentando, atendendo ao pedido da Câmara Municipal.
O Vereador Antônio no uso do art. 133, §7º do Regimento, solicitando que fosse registrado voto
de pesar pelo falecimento do Jair Mateus, da localidade da Chácara, e do Sr. Oromar Alves, do
distrito Pedra do Sino. Indicação 101/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a
necessidade de limpeza de Praça no Bairro Olímpico. Em única discussão, o proponente
justificou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 102/2020,
do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de instalação e poste com
luminária em Praça do Bairro Olímpico. Em única discussão, o autor comentou a proposição. Em
única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 103/2020, do Vereador Naamã Neil
Resende da Rocha, apontando a necessidade de canalização de águas pluviais, em Rua do
Bairro COHAB. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
104/2020, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, apontando a necessidade de operação
tapa-buracos e vistoria em buraco, em Rua do Bairro Acampamento. Em única discussão, os
Ata da 23ª Reunião Ordinária, em 31 de agosto de 2020.
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Vereadores Naamã, André e Antônio Sebastião teceram comentários. Em única votação, foi
aprovada por unanimidade. Indicação 105/2020, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha,
apontando a necessidade de colocação de luminárias em postes. Em única discussão, o Vereador
André comentou a proposição. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
106/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de
troca de lâmpada de poste, em Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Indicação 107/2020, da Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Baêta, apontando a necessidade de visita de técnico da Prefeitura em residência de
moradora do Bairro Santa Luzia. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Requerimento 93/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo
os valores totais gastos no enfrentamento da COVID-19. Em única discussão, os Vereadores
Maria Imaculada, André e Pedro Marconi comentaram a proposição. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento 95/2020, do Vereador André Luiz de Melo,
solicitando ao Executivo informações sobre descumprimento da Lei de Proteção aos Animais.
Em única discussão, o Vereador André justificou a proposição. Em única votação, foi aprovado
por unanimidade. Representação 16/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser
encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Carandaí, requerendo intervenção a respeito
de descumprimento de Lei, pela administração, no que tange a quantidade de cachorros de ruas
da cidade. Em única discussão, os Vereadores Pedro Marconi, André, Antônio e Geraldo teceram
comentários. Em única votação, foi aprovada por sete votos favoráveis e três contrários.
Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, acerca de denúncia
apresentada sobre atendimento na Autarquia Hospital Municipal Santana. Em única discussão, os
Vereadores Antônio, Maria Imaculada, Aparecida Baeta, Geraldo, André e Pedro Marconi
comentaram o relatório. Em única votação, foi aprovado por nove votos favoráveis e um voto
contrário. Moção de Pesar 02/2020, dos Vereadores Milton Euzébio de Oliveira, Maria da
Conceição Aparecida Baêta e Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada à família do
Senhor Oromar Alves da Mata. Em única discussão, a Vereadora Maria Imaculada comentou
moção e consultou os demais autores da proposição para que fosse incluído o nome do Vereador
Antônio na autoria da proposição. Os Vereadores Milton e Aparecida Baeta teceram
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A íntegra do conteúdo das
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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. 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 vereadores. Declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinquenta
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”, 31 de agosto de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

–Vice-Presidente–

– Secretário –
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