ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE.
Aos dois dias do mês de março de dois e vinte, às dezenove horas e dez
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 4ª 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: Correspondência do
Deputado Estadual Cristiano Silveira, solicitando a divulgação da Lei Estadual 23.414/2019,
que obriga estabelecimentos públicos e privados a incluir o símbolo do autismo nas placas de
indicação de atendimento prioritário. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres de redação final
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 560/2020 – Concede Revisão
Geral nos vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; Projeto de Lei 561/2020 – Concede
Revisão Geral anual nos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores),
do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; e Projeto
de Lei 562/2020 – Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara
Municipal. Em terceira discussão e votação, os Projetos de Leis 560, 561 e 562/2020 foram
aprovados por unanimidade. Indicação 21/2020, do Vereador Éder Damasceno, sugerindo a
realização de limpeza no entorno da escola da comunidade dos Moreiras. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 28/2020, da Vereadora Maria da
Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de canalização de água pluvial na
comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O
Vereador Antônio levantou questão de ordem, quanto à apresentação de proposições
individualizadas para atender determinada pessoa. Indicação 29/2020, da Vereadora Maria da
Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de colocação de poste com luminária em
Rua do Bairro Vila Real. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Requerimento 16/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que convoque o superintendente administrativo da Prefeitura
Municipal, Senhor Justino Martins Neto e demais responsáveis pela elaboração dos projetos
referentes aos servidores públicos para prestarem esclarecimentos em reunião da Comissão de
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Legislação, Justiça e Redação. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 17/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que convoque o Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos para audiência pública a ser realizada no dia 12 de março de 2020. Em única discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 18/2020, do Vereador Pedro
Marconi de Sousa Rodrigues, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que sejam
acionadas as Comissões de Participação Popular e Serviços, Obras Municipais e Mobilidade
Urbana para averiguar fatos relatados nas indicações 22/2020 e 27/2020. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2020, do Vereador Aécio Flávio da
Costa, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo
Municipal, informações quanto à aplicação e cumprimento da Lei 2327/2019. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Aécio Flávio solicitou a retirada
de pauta das Representações nº 04/2020 e nº 05/2020, onde solicitava informações quanto ao
cumprimento da Lei Municipal 2327/2019, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A
Vereadora Maria Imaculada informou ao Plenário que apresentará na próxima quinta-feira, dia
05/03/2020, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, as emendas ao Projeto de Lei
2197/2020, que dispõe sobre o plano de cargos da autarquia Hospital Municipal Sant´Ana de
Carandaí. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores durante a apreciação dos
projetos e das proposições, encontram-se gravadas e arquivadas 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 e uma horas
e quinze 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”, 2 de março de 2020.
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