ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E
INTE.
Aos três dias do mês de julho de dois e vinte, às dezoito horas e vinte minutos,
a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se extraordinariamente, 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
peloSecretário 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 18ª
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: Não houve
correspondência. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do
Projeto de Lei 2225/2020 – Acrescenta o art. 7º -A, à lei 2364/2020, que dispõe sobre medidas
excepcionais e temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada em
decorrência da disseminação da doença infecciosa viral respiratória - Covid-19, causada pelo
agente novo Coronavírus - SARS-COV-2 - 1.5.1.1.0. Em primeira, segunda e terceira discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela
aprovação do Projeto de Lei 2224/2020 – Dá denominação ao Centro Municipal de Educação
Infantil. Em primeira discussão e votação, o projeto foi rejeitado por 7 (sete) votos contrários e 3
(três) votos favoráveis. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores durante a
apreciação dos projetos 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 edis. O Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas. O conteúdo integral
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desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, VereadorPedro 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”, 3 de julho de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–
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