ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE.
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois e vinte, às dezenove horas e dez
minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida peloVereador
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-seaausência da Vereadora Maria Imaculada Wamser 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 2ª 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:Convite do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais, para a designação dos inspetores locais e inauguração do Escritório
de Carandaí. Ofício 026/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2194/2020–Institui o Conselho da Cidade de Carandaí, revoga a lei nº 2247/2017, 03 de Julho
de 2017 e dá outras providências.Ofício 021/2020, da Câmara Municipal de Ressaquinha,
convidando para o Encontro Regional dos Municípios em defesa da BR 040.Recurso 01/2020,
do Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima, apresentando recurso relativo a questão de
ordem sobre a correta interpretação do § 4º do art. 167 do Regimento Interno.DESPACHO
DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2194/2020 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
Urbana. Encaminhou o Recurso 1/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A
Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, no uso do art. 144 do Regimento Interno,
solicitando a retirada de tramitação da Indicação 08/2020, onde sugeria a transformação de
cargos dos auxiliares administrativos efetivos do município; sendo o pedido deferido pelo
Presidente.SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES:O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Subemenda Modificativa 01 à Emenda
Modificativa 01 ao Projeto de Lei 2180/2019 - Altera a lei 2295/2018 - Institui o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí e dá outras providências. Em primeira e
segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Desta forma, ficou prejudicada a
Emenda Modificativa 01 ao Projeto de Lei 2180/2019.O Secretário procedeu a leitura do
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação daEmenda Modificativa
02 ao Projeto de Lei 2180/2019 - Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
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de Carandaí e dá outras providências.Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade.O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação pela aprovação do Projeto de Lei 2180/2019 - Altera a lei 2295/2018 - Institui o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí e dá outras providências.Em
primeira e segunda 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 Ordinária 2191/2019 - Altera a Lei
2258/2017 de 04 de dezembro de 2017, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico
e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei
Ordinária 2195/2020 – Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar para acobertar
despesas com subvenção para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Carandaí. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A
Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno,
solicitou dispensa de interstício para a terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2195/2020,
sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela
aprovação do Projeto de Lei Ordinária 2196/2020 – Dispõe sobre a concessão de
subvenção.Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A
Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno,
solicitou dispensa de interstício para a terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2195/2020,
sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a reunião para que a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse o parecer de redação final aos Projetos de
Leis 2195/2020 e 2196/2020. Retomando os trabalhos, o Presidente colocou os Projetos de Leis
2195/2020 e 2196/2020 em terceira discussão e votação, sendo ambos aprovados por
unanimidade. Indicação 11/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, reiterando as
indicações 46/2017 ou 143/2018. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Indicação 12/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, sugerindo a
equiparação salarial dos cargos de Auxiliar Administrativo com os cargos de Agente
Administrativo.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 13/2020,
da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de manutenção
de estradas da comunidade de Santa Cecília para a comunidade dos Mineiros.Em única discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 14/2020, da Vereadora Maria da
Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de estudo quanto à possibilidade de
aumento no percentual de insalubridade aos cargos de Técnico em Enfermagem e Enfermeiro do
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Município.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Requerimento
11/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara
Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações sobre cargos da administração que estão
sujeitos a sobreaviso. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A íntegra
do conteúdo das discussões dos Vereadores durante a apreciação dos projetos e das
proposições, encontram-se gravadas e arquivadas eletronicamente. O Vereador Éder
Damasceno Silva solicitou autorização do Presidente para ausentar-se do Plenário por motivos
particulares, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Inscrito na Palavra Livre, o Vereador
Antônio Sebastião Ferreira Lima e o conteúdo de sua fala encontra-se gravada e arquivada
eletronicamente. 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 demaisedis. OPresidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reuniãoàs vinte e duas horas e trinta e cinco minutos.O conteúdo integral desta reunião encontrase 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”, 17 de fevereiro de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–
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