ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

TERCEIRA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E VINTE.

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 34ª 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 383/2020, do
Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar
200/2020. Ofício n.º 333/2020, do Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, Valério Domingos de Souza, solicitando providências quanto à
apresentação pelos vereadores das Emendas Impositivas. Requerimento do Sr. Luís Paulo da
Silva, requerendo à Presidência da Câmara seja cobrado à Comissão de Finanças providências
quanto à denúncia relativa à cobrança da taxa de iluminação pública. O Presidente da Comissão
de Finanças uma atenção quanto à denúncia e solicitou a mesma que emitisse relatório quanto à
matéria. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente deferiu o Ofício 383/2020,
do Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de Lei Complementar 200/2020. Pela
Ordem, a Vereadora Aparecida Baeta comentou a denúncia apresentada sobre o córrego no
Bairro Ponte Chave. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: No uso do art. 141 do Regimento Interno, o Vereador Valério
solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei 570/2020 - Dá denominação a Praça no Distrito
Pedra do Sino e dá outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação
170/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de reforma do Posto
Policial, situado no Terminal Rodoviário. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 171/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues,
apontando a necessidade de canalização de valeta na comunidade dos Moreiras. Em única
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discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 172/2020, do Vereador Pedro
Marconi de Sousa Rodrigues, apontando a necessidade de canalização de córrego na
comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Requerimento 138/2020, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, solicitando ao
Executivo, cópia do empenho e nota fiscal de reforma de concha de pá carregadeira. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 139/2020, da Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo, informações sobre existência
de dívida do município com o Carandaí-Prev, confessada junto ao CADPREV. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 140/2020, da Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo, informações sobre quais
emendas impositivas apresentadas pelos vereadores já foram executadas. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. 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. O Presidente
comentou os projetos em tramitação e as denuncias, e solicitou atenção das Comissões na análise
destas matérias. 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 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”, 23 de novembro de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–
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