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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE MAIO DE DOIS E 

DEZENOVE. 

 

Aos treze dias do mês de maio 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. O Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário 

para leitura da ata da 15ª Reunião Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. O Presidente passou a palavra ao Secretário para que procedesse a 

leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Convite do Grupo Encontro com a Vida de A.A., para reunião comemorativa de 

seu 27º aniversário. Convite da Escola Municipal Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira, para a 

Festa Junina, dia 02/06/2019, a partir das 14h, no Distrito Hermilo Alves. Ofício 150/2019, do 

Gabinete do Prefeito,em atendimento às indicações nº 90 e 103/2019 e ao requerimento nº 

46/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício 154/2019, do Gabinete do Prefeito, em 

resposta ao requerimento nº 60/2019, encaminhando documentação anexada. Ofício 157/2019, 

do Gabinete do Prefeito, com informe em anexo sobre filiação à AMVER para conhecimento 

dos nobres vereadores. Ofício 137/2019, do Departamento Municipal de Saúde, 

encaminhando o Calendário da Saúde de 2019. Ofício 192/2019,do Setor de Contabilidade da 

Câmara Municipal, encaminhando relatórios da Prestação de Contas Anual - Exercício 2018. 

Ofício 200/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apresentando o Projeto de Lei 

549/2019 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do 

Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências”. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 549/2019 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de 

Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 

Secretário realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação do Projeto de Lei 2171/2019 - Revoga Lei Municipal. Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário realizou a leitura do parecer de 

redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 
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unanimidade. O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 546/2019 - Dá denominação ao Posto de 

Saúde, localizado na Comunidade da Matinada. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar 189/2019 – Altera a lei 

complementar 59/2007- Institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do 

Município de Carandaí e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Indicação 125/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a 

necessidade de mobilização para realização de mutirão de limpeza nos Bairros Cohab e Caolim. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 127/2019,da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser,apontando a necessidade de ser ministrada palestra no 

Hospital Municipal Santana. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 128/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

criação de fórum permanente. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 129/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

inclusão das escolas municipais no projeto estante mágica.  Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 130/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de rua no Bairro Vale Verde. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 131/2019, do Vereador 

Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de 

rua no Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

132/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, sugerindo a criação de cursos 

técnicos em parceria com escolas vizinhas. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 133/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de captação de água pluvial no Bairro Cruzeiro. O Vereador Valério Domingos de 

Sousa, no uso do art. 144 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Requerimento 

40/2019, onde requisitava à Presidência da Câmara Municipal que seja verificada a possibilidade 

das reuniões ordinárias serem transmitidas via rádio. Requerimento 62/2019, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Executivo informações sobre contratações existentes no Município. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 63/2019, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Executivo informações sobre Lei 2177/2015. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 64/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que acione as Comissões de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente e Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar denúncias. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 65/2019, do Vereador 

Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Executivo informações sobre previsão de serviços no Distrito de Pedra do Sino. Em única 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 25/2019, do Vereador 

Eder Damasceno Silva, a ser encaminhada ao Comandante da 120ª CIA Polícia Militar de 

Carandaí, solicitando informações quanto ao não policiamento na Festa de São José Operário, na 

comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Representação 26/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, a ser encaminhada à Empresa 

Carandainet e Serviços de Internet Ltda., solicitando informações quanto à possibilidade de 

instalação de serviços de internet nas Comunidades de Gerais e Chácara. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício 195/2019, do Vereador Osmar Severino de 

Souza, justificando ausência na 15ª Reunião Ordinária em 06/05/2019. Em única discussão e 

votação, foi aprovado 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 uma horas e cinquenta 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”, 13 de maio de 2019. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário– 
 


