ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

TERCEIRA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E VINTE.
Aos treze dias do mês de outubro de dois e vinte, às dezenove horas 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 ausência do Vereador André Luiz de Melo e a presença dos demais
edis.. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao
Secretário para leitura da ata da 28ª 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 341/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento
101/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício 342/2020, do Gabinete do
Prefeito, em resposta ao requerimento 103/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Ofício 343/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 104/2020, de autoria
da Vereadora Maria Imaculada Wamser. Ofício 344/2020, do Gabinete do Prefeito, em
resposta ao requerimento 105/2020, de autoria Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta.
Ofício 347/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos 75, 76, 78 e 80/2020,
dos Vereadores Aécio, André, Aparecida Baêta, Naamã e Pedro Marconi. Ofício 346/2020, do
Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 107/2020, de autoria do Vereador Aécio
Flávio da Costa. Ofício 352/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2237/2020 – Autoriza o Município de Carandaí a permutar área institucional em loteamento por
terreno rural e contém outras providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2237/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O
Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final do 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. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a chamada do Vereador André
Luiz de Melo. O Vereador André justificou o atraso devido a viagem a cidade de Resende Costa,
onde no retorno a Carandaí havia um acidente na rodovia. Em 3ª discussão e votação, o Projeto
foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final do
Projeto de Lei 2234/2020 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e
contém outras providências. Em 3ª discussão e votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade.
A seguir, o Presidente colocou em 1ª discussão o Projeto de Lei 2235/2020 – Dispõe sobre a
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proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural no Município de Carandaí e dá
outras providências, que se encontra com pedido de vista. Em 1ª e 2ª discussões e votações, o
Projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação 137/2020, da Vereadora Maria Imaculada
Wamser, sugerindo a limpeza do Rio Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 138/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, sugerindo a
realização de “live” com os psicólogos do município aos carandaienses. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 122/2020, da Vereadora Maria
Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo informações sobre servidores remanejados, após a
pandemia da Covid-19. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 123/2020, do Vereador Aécio Flávio da Costa, solicitando ao Executivo
informações sobre a qualidade das lâmpadas instaladas no Bairro Ponte Chave. Em única discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador André parabenizou o Presidente pelas
melhorias feitas nas transmissões das reuniões da Câmara Municipal. 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. Inscrito na PALAVRA LIVRE, o Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima.
ASSUNTO: Patrimônio Cultural. 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 presença de todos os
vereadores. Declarou encerrada a reunião às nove horas e vinte 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”, 13 de outubro de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

–Vice-Presidente–

– Secretário –
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