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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE ABRIL DE DOIS E 

DEZENOVE. 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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 que procedesse a leitura do 

expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício 107/2019, do Gabinete do Prefeito, em atendimento ao requerimento 

nº23/2019, encaminhando memorando 015/2019 anexado. Ofício 109/2019, do Gabinete do 

Prefeito, em atendimento ao requerimento nº 35/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício 

110/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2166/2019 – Altera 

dispositivo da lei n° 1818/2007 que institui o regime de adiantamento de numerário para 

despesas com viagens de servidores, representação eventual, despesas miúdas de pronto 

pagamento, despesas que tenham de ser efetuadas em lugar distante da sede do município e 

contém outras providências. Ofício 111/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando impacto 

orçamentário referente ao Projeto de Lei 2163/2019. Ofício 112/2019, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando certidão de registro de óbito para complementação do Projeto de Lei 2164/2019. 

Ofício 115/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias n° 2167/2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 

de 2020 e dá outras previdências. Ofício 116/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei Complementar n° 188/2019 – Dispõe sobre a regulamentação do Parcelamento 

do Solo Urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá outras previdências. Ofício 

118/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando relação dos recursos destinados ao nosso 

município pelo ex-Deputado Federal Antônio Pinheiro Júnior, e pelo Coronel Giovanne Gomes 

da Silva. Ofício 119/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando os seguintes Projetos de Lei: 

Projeto de Lei Complementar 189/2019 – Altera a lei complementar 59/2007 que institui o 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Carandaí e dá outras 

providências. Projeto de Lei n.º 2168/2019 - Concede revisão geral anual nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do 

município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício 

146/2019, do Presidente da CAPADS, Vereador Aécio Flávio da Costa, informando à 

Presidência o agendamento da apresentação do Relatório Anual de Atividades da EMATER. 

Convite da Prefeitura Municipal de Carandaí, para as festividades de comemoração do 95º 

aniversário da cidade. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente colocou à 
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disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou os Projetos de Leis 2166/2019, 2167/2019 e 2168/2019 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o 

Projeto de Lei Complementar 188/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei Complementar 

189/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 

Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei 2162/2019 - Autoriza a abertura de crédito especial para acobertar 

despesas com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. No uso do art. 215 do Regimento 

Interno, o Vereador Osmar Severino, solicitou vista ao Projeto de Lei 2164/2019 - Revoga Lei 

Municipal, sendo o pedido deferido pelo Presidente. No uso do art. 215 do Regimento Interno, o 

Vereador Aécio Flávio, solicitou vista ao Projeto de Decreto Legislativo 02/2019 - Concede 

Título de Cidadania Honorária ao Coronel PM Giovanne Gomes da Silva, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. No uso do art. 144 do Regimento Interno, o Vereador Osmar Severino, 

solicitou a retirada de pauta da Indicação 98/2019, onde apontava a necessidade de revisão em 

rede de esgoto, em Rua do Bairro Crespo; e do Requerimento 51/2019, onde requisitava à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre ponte localizada 

no Bairro Praia; sendo o pedido deferido pelo Presidente. A Vereadora Maria Imaculada indagou 

a Presidência quanto ao requerimento, de sua autoria, encaminhado à Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio, onde solicita apuração das questões pertinentes ao abastecimento de água 

na Vila dos Abílios (Campestre) e Vila Nascimento (Corte de Pedra). O Presidente informou que 

verificará o prazo regimental quanto à apuração do requerimento. A Vereadora Maria Imaculada 

solicitou ao Presidente que seja encaminhado ao Congresso Nacional, o Ofício 07/2019 do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carandaí, onde solicitam que seja retirado da PEC 

06/2019 e da Medida Provisória 871/19 os pontos que prejudicam os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. O Presidente sugeriu que seja elaborado um ofício, assinado por todos os 

edis, para encaminhar a correspondência do Sindicato, sendo o pedido aprovado por todos os 

vereadores. Indicação 93/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de construção de passeio e colocação de bancos em Rua do Bairro Olímpico. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 94/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, sugerindo a realização de festival de inverno no Município. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 95/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, sugerindo realização de curso profissional promovido pelo CRAS, 

em parceria com SENAC. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 96/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de 

atendimento pediátrico nas comunidades e distritos do município de Carandaí. Em única 



 

Ata da 12ª Reunião Ordinária, em 15 de abril de 2019. Página 3 
 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 97/2019, do Vereador Osmar 

Severino de Souza, apontando a necessidade de construção de quebra-molas em Avenida do 

Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

99/2019, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, apontando a necessidade de notificação 

dos proprietários de lotes vagos na zona urbana do município. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 100/2019, Vereadora Maria Imaculada Wamser, 

apontando a necessidade de iluminação pública em Rua do Município. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 101/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, apontando a necessidade de recomposição de asfalto em Rua do Bairro Novo 

Horizonte. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 102/2019, 

da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de limpeza de 

lote em Rua do Bairro Vale Verde. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 103/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a 

necessidade de equiparação de vencimentos de Professor I e Professor II.  Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 104/2019, do Vereador Valério Domingos 

de Sousa, apontando a necessidade de disponibilização de formulário para requerimento de 

horas-extras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 105/2019, 

do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de colocação de braços 

com luminárias, na comunidade do Bom Jardim. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

106/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, apontando a necessidade de colocação de 

braços com luminárias, na comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento 44/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, 

informações sobre a VI Conferência Municipal de Saúde. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 45/2019, da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser, dando sugestão aos membros da Mesa Diretora, para modelo de confecção da camisa 

do Parlamento Jovem. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 46/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência 

da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, informações sobre o término das obras da 

creche municipal. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

47/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que questione ao Executivo, informações sobre a Comissão Municipal de 

Agropecuária. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

48/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, propondo que se faça levantamento de 

lideranças nos bairros ou comunidades, para futura realização do "Programa Responsabilidade 

Compartilhada”. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

49/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que solicite ao Executivo, informação sobre prática da Ação 5, do Anexo IX - Plano 
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Municipal de Esporte e Lazer. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 50/2019, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Executivo, informações sobre designação de Técnico da EMATER para o Município. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 20/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada ao Deputado Federal João Carlos Siqueira - 

Padre João, solicitando a liberação de emenda parlamentar para construção do Centro de 

Convivência do Idoso de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 21/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva, a ser 

encaminhada ao Senhor Levindo José Fernandes de Paula, solicitando o apoio da COPASA para 

evento na Comunidade Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Representação 22/2019, do Vereador Osmar Severino de Souza, a ser encaminhada a 

Deputada Estadual Ione Maria Pinheiro, solicitando a liberação de emenda parlamentar para 

construção de uma quadra na comunidade do Campestre.  Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. 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 a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às vinte e duas horas. 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”, 15 de abril de 2019. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário– 
 


