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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE JUNHO DE DOIS E DEZENOVE. 

 

Aos dez dias do mês de junhode dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida peloVereador 

Naamã Neil Resende da Rocha e secretariadopelo VereadorPedro Marconi de Sousa Rodrigues. 

O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário constatou-se as ausências dos Vereadores Éder Damasceno e Osmar Severino e 

apresença dos demaisedis. 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 19ª 

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:Ofício 

194/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei Complementar 190/2019 

– Altera dispositivos da Lei Complementar nº 057/2007, de 09/01/2007, que institui o plano de 

cargos e vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura 

Municipal de Carandaí e contém outras providências. Ofício 201/2019, do Gabinete do 

Prefeito, prestando esclarecimentos acerca do Projeto de Lei nº 2163/2019.Ofício 247/2019, da 

Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº 2/2019 – Insere dispositivos na 

resolução 12, de 13 de dezembro de 2018 - Que dispõe sobre o regimento interno da Câmara 

Municipal de Carandaí. Ofício 248/2019, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, apresentando as Emendas Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de 

Lei 2170/2019 – Regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros em veículo táxi 

e dá outras providências. Requerimento do Senhor Luiz Antônio Henriques Junior, 

solicitando à Presidência da Câmara Municipal, a retirada dos projetos de lei nº 01/2019 e 

02/2019.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O Presidente colocou à disposição todas 

as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.Encaminhou o Projeto de 

Lei Complementar 190/2019 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Presidente 

informou aos Vereadores, conforme prevê o parágrafo único do art. 274 do Regimento Interno, 

que o Projeto de Resolução 2/2019 ficará sobre a Mesa durante 15 (quinze) dias para receber 

emendas e que findo o prazo, o projeto será encaminhado a Comissão Especial para o seu estudo 

e parecer. Encaminhou as Emendas Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de Lei 2170/2019, à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Deferiu o requerimento do Sr. Luiz Antônio 

Henriques Júnior e retirou de pauta os Projetos de Iniciativa Popular 1/2019 e 2/2019. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: No uso do art. 216 do Regimento Interno, o Vereador Valério Domingos 

solicitou sobrestamento às Emendas Modificativa 1, Supressiva 2 e Aditiva 3 ao Projeto de 

Lei 2161/2019 - Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
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temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 

da República, sendo o pedido aprovado pelos presentes à reunião. Desta forma, ficou 

prejudicada a discussão e votação do Projeto de Lei 2161/2019, que se encontrava na ordem do 

dia. A seguir, o Secretário realizou a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela aprovação do Projeto de Lei 2172/2019 – Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a proceder à cessão de uso de imóvel público em favor da COPASA, na forma que 

especifica. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Geraldo Francisco no uso art. 169, §2º do Regimento Interno solicitou 

dispensa de interstício para a terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2172/2019, sendo o 

pedido aprovado pelos presentes à reunião. O Presidente suspendeu a reunião para que a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse a redação final. Retomando os trabalhos o 

Secretário procedeu a leitura do parecer de redação do final ao Projeto de Lei 2172/2019. Em 

terceira discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário 

procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 547/2019 – Dispõe 

sobre a nova fórmula de coleta de lixo na cidade de Carandaí e dá outras providências. Em 

primeira e segunda discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

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

Redação ao Projeto de Lei 2165/2019 –Dá denominação à Unidade Básica de Saúde e dá 

outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Indicação 149/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

apontando a necessidade de melhoria na rede de esgoto de Rua do Bairro Estação. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 150/2019, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de alteração no 

estatuto dos servidores públicos municipais. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 151/2019, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, apontando a necessidade de deslocamento de postes em Rua do Distrito de 

Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 152/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de 

restauração em igreja na Comunidade do Bom Jardim. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 153/2019, do Vereador Eder Damasceno 

Silva, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 154/2019, do 

Vereador Eder Damasceno Silva, apontando a necessidade de reforma da estação ferroviária 

no Distrito de Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 155/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, apontando a necessidade 

de retirada de alambrado de quadra em Escola da Comunidade Campestre. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 156/2019, do Vereador Milton 

Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de melhoria na rede de esgoto de Rua do Distrito 
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de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação 157/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, apontando a necessidade de 

atendimento pediátrico na Comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 81/2019, da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal, que solicite ao Executivo informações sobre o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente e da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, 

tendo em vista a denúncia apresentada pelo Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, por 

Requerimento n° 76/2019.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, tendo em vista a 

denúncia apresentada pelo Senhor Antônio Pereira Martins, em Protocolo 404/2019 nesta Casa. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 as ausências dos Vereadores 

Éder Damasceno e Osmar Severino e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião àsvinte e duas horas e quarenta e cinco 

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”, 10 de junho de 2019. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário– 

 


