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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois e vinte, às dezenove horas e vinte 

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 ausência dos Vereadores André Luiz de Melo e Éder Damasceno Silva 

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 25ª Reunião Ordinária. O Presidente 

procedeu a chamada dos Vereadores André Luiz de Melo e Éder Damasceno Silva. 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: Ofício 296/2020, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2236/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal 

1752/2005, que dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e contém 

outras providências.  Ofício 274/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

informando alteração dos horários das reuniões das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

Participação Popular. Ofício 275/2020, do Vereador André Luiz de Melo, informando alteração do 

horário da reunião da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Ofício 276/2020, do 

Vereador Aécio Flávio da Costa, solicitando encaminhamento de fotos de rede de esgoto no Bairro 

Córrego da Brígida, para a Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Manifesto de 

cidadãos do Município, contra a poluição sonora e outros riscos provocados por queima de fogos, 

realizados na cidade. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou Projeto de Lei 2236/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura das 

proposições. Indicação 119/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de 
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fornecimento de medicação de controle, para cidadã. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Indicação 120/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de melhoria de iluminação pública. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 121/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de melhorias no saneamento básico no Município. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 122/2020, do Vereador Aécio Flávio da Costa, apontando a 

necessidade de construção de bueiros no Morro do Val. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Requerimento 109/2020, do Vereador André Luiz de Melo, solicitando que 

seja acionada a Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, para averiguação de cidadã que 

passa por dificuldades em receber medicação de controle. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 110/2020, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, solicitando instruções do Assessor Parlamentar desta Casa Legislativa para 

explanar a respeito do Projeto de Lei Complementar 200/2020. O Presidente deferiu o citado 

requerimento. Requerimento 111/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao 

Executivo informaçõessobre pátio para depósito de veículos abandonados. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 112/2020, da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo informações sobre agentes de fiscalização do 

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

113/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo, informações sobre a 

aquisição de dois respiradores para o município. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento 114/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao 

Executivo informações sobre regulamentação do aluguel social. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Representação 27/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser 

encaminhada ao Promotor, sobre situação em que cidadã passa por dificuldades em receber 

medicação de controle para sua saúde. Em única discussão e votação, a representação recebeu 5 

(cinco) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, tendo o Presidente desempatado para a 

aprovação da matéria. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre 

denúncia de serviço de limpeza inacabado em córrego situado no Bairro Córrego da Brígida. O 

Vereador Aécio Flávio da Costa solicitou vista ao relatório, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. Relatório da Comissão de Participação Popular, sobre denúncia que questiona regras 

para utilização da Lei 1752/2005, que trata de contribuição para o custeio da iluminação pública.Em 
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única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Relatório da Comissão de 

Participação Popular, sobre denúncia que relata situação de sujeira e obstrução em córrego 

existente no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Moção de Aplausos 07/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada aos 

integrantes do Projeto "Dá-me de Comer". Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores durante a apreciação do 

Projeto e das proposições, bem como as discussões realizadas após a votação das proposições, 

encontra-se gravado e arquivado 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 vereadores. Declarou encerrada a reunião 

às vinte duas horas e ______ 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”, 21 de setembro de 2020. 
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– Presidente – 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 
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– Secretário – 

 

 


