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ATA DA SEGUNDAREUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE. 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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 osedis. Havendo número regimental o Presidente 

declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 1ª 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: Ofício 029/2020, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 2193/2020 – Dispõe 

sobre a concessão de subvenção. Ofício 030/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando os 

projetos: Projeto de Lei 2195/2020 – Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar para 

acobertar despesas com subvenção para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Carandaí e Projeto de Lei 2193/2020 – Dispõe sobre a concessão de 

subvenção. Ofício 7/2020, da Mesa Diretora, apresentando os projetos: 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; Projeto de Lei 562/2020 – Concede reajuste nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos da Câmara Municipal. Ofício 16/2020 do Presidente da Câmara, 

acusando o recebimento do ofício 26/2020 do Gabinete do Prefeito. Ofício 5.011/2020, da 120ª 

Cia PM, convidando para a Solenidade de Apresentação de Comando. Ofício 05/2020, do 

Presidente do CAE, convidandoos membros dessa casa legislativa para reunião, à tratar de 

assuntos referentes a Lei nº 15.072. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria.Deferiu o Ofício 29/2020 do Gabinete do Prefeito e retirou de pauta o Projeto de Lei 

2193/2020. Encaminhou os Projetos de Leis 560/2020, 561/2020, 562/2020, 2195/2020 e 

2193/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. O Vereador Valério, Líder do Poder Executivo, solicitou a retirada de pauta do 

Projeto de Lei 2190/2019, sendo o pedido deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 

Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 
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Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2182/2019 – 

Autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 

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

presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial ao Veto Total ao 

Projeto de Lei 558/2019 – Institui vale alimentação aos servidores públicos do Poder 

Legislativo do Município de Carandaí e dá outras providências. Os Vereadores Maria da 

Conceição Aparecida Baeta e Aécio Flávio da Costa emitiram parecer pela rejeição do Veto e o 

Vereador Valério Domingos de Sousa pela manutenção do Veto. O Vereador Éder Damasceno 

Silva solicitou abstenção de votação. O Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima solicitou vista 

ao Veto, sendo o pedido indeferido pelo Presidente. As justificativas de Vereador Antônio 

Sebastião quanto ao pedido de vista e as justificativas do Presidente quanto ao indeferimento do 

pedido, encontram-se gravadas e arquivadas eletronicamente. Em única discussão e votação, 

o veto foi REJEITADO, tendo recebido sete votos pela rejeição, dois votos pela manutenção e 

uma abstenção de votação. A Vereadora Maria Imaculada Wamser solicitou vista na 

Subemenda Modificativa 01 à Emenda Modificativa 01 ao Projeto de Lei 2180/2019 - Altera 

a lei 2295/2018 - Institui o estatuto dos servidores públicos civis do município de Carandaí e dá 

outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A Vereadora Maria Imaculada 

Wamser solicitou vista na Emenda Modificativa 02 ao Projeto de Lei 2180/2019 – Institui o 

estatuto dos servidores públicos civis do município de Carandaí e dá outras providências, sendo 

o pedido deferido pelo Presidente. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação 

do Projeto de Lei 2183/2019 – Autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito com 

a caixa econômica federal para investimento e modernização no sistema de iluminação pública 

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

presentes. A Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitou dispensa de interstício 

para a terceira discussão e votação dos Projetos de Leis 2182/2019 e 2183/2019, sendo o pedido 

aprovado por unanimidade. 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 da redação final ao Projeto de Lei 2182/2019. Em terceira discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Secretário procedeu a leitura do parecer de redação 

final ao Projeto de Lei 2183/2019. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação 05/2020, dos Vereadores Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e 

Naamã Neil Resende da Rocha, sugerindo averiguação de concessão de Vale Alimentação aos 

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

07/2020, do Vereador Aécio Flávio da Costa, apontando a necessidade de ligação de rede de 

esgoto em Rua do Bairro Acampamento. Em única discussão e votação, foi aprovada por 



 

Ata da 2ª Reunião Ordinária, em 10 de fevereiro de 2020 Página 3 
 

unanimidade. Indicação 08/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

sugerindo a transformação de cargos dos auxiliares administrativos efetivos do município. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 09/2020, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de construção de praça em Rua do Bairro 

Celine. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 10/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de varredura em Rua do 

Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 02/2020, dos Vereadores Antônio Sebastião Ferreira Lima e Eder 

Damasceno Silva, requisitando à Presidência da Câmara Municipal, que seja alterada a portaria 

nº 77/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

03/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser,requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que questione o Poder Executivo, se o município pretende se desligar do 

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

04/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que solicite o Poder Executivo, informações quanto às ações através do convênio 

ECOTRES no município. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 05/2020, do Vereador André Luiz de Melo, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que inclua a Comissão de Saúde na análise do Projeto de Lei 2192/2019. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 06/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que 

solicite ao Poder Executivo, informações quanto a pagamentos à equipe CAPS-I. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 07/2020, da Comissão de 

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

Poder Executivo, informações quantoo Projeto de Lei 2192/2019. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento 08/2020, da Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder 

Executivo, o impacto financeiro-orçamentário para instrução ao Projeto de Lei 2192/2019. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 01/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada ao Deputado Estadual Glaycon 

Franco, solicitando academia ao ar livre para o Bairro Celine. Representação 02/2020, do 

Vereador André Luiz de Melo, a ser encaminhada à empresa MRS - Logística, expondo 

situação residencial dos moradores do Bairro Praia. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. 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 
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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 

reuniãoàs vinte e três horas e trinta 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 fevereiro de 2020. 
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