ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

TERCEIRA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL
E VINTE.
Aos oito 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 presença de todos os edis. Havendo número regimental o Presidente
declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 4ª Reunião
Extraordinária. 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 245/2020, da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, onde informa sobre a
videoconferência que será realizada coma Técnica Juliana Fernandino, junto à reunião da
Comissão, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Complementar 200/2020 (Código
Tributário). Ofício 09/2020, do Sr. Luiz Arthur Amaral, Secretário Municipal do Meio
Ambiente, em resposta ao requerimento 63/2020, do Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima,
informando sobre os resíduos sólidos urbanos de Carandaí. Ofício 206/2020, Secretaria de
Estado de Educação, da Diretoria de Suprimento Escolar - Convênios, informando convênio
entre a Prefeitura Municipal e o Estado de Minas Gerais, para ampliação de uma biblioteca em
escola no município de Carandaí. Ofício dos moradores do Bairro Ponte Chave, solicitando à
Presidência da Câmara Municipal, que acione a Comissão de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente para verificar córrego a céu aberto, que percorre por mais de vinte residências em
locais do bairro. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Ofício dos moradores do Bairro Ponte Chave à Comissão de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente. O Vereador Milton no uso do art. 141 do Regimento Interno,
solicitou a retirada de tramitação do Projeto de Lei 557/2020, sendo o pedido deferido pelo
Presidente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final ao
Projeto de Lei n.º 571/2020 – Dá denominação a logradouro no Loteamento "Vila da Serra",
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no Bairro Crespo. A reunião foi suspensa por alguns minutos, para que a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação realizasse uma correção na redação final. Em 3ª discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação
final ao Projeto de Resolução n.º 3/2020 – Institui a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao
novo Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal de Carandaí, e dá outras providências.
Em 3ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana ao Projeto de Lei 574/2020 – Dá denominação a logradouro no loteamento
"Vila da Serra", no Bairro Crespo. Em 1ª e 2ª discussões e votações foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana ao Projeto de Lei 575/2020 –
Dá denominação a logradouros no Bairro Coração Eucarístico. Em 1ª e 2ª discussões e
votações foi aprovado por unanimidade. O Vereador Valério, Líder do Poder Executivo, no uso
do art. 141 do Regimento Interno, solicitou a retirada de tramitação do Projeto de Lei 2223/2020,
sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação 108/2020, do Vereador André Luiz de
Melo, apontando a necessidade de demolição da Praça José de Oliveira Borges, no Bairro Santa
Cecília. Em única discussão e votação, foi reprovada por 6 (seis) votos contrários, 2 (dois) votos
favoráveis e 2 (duas) abstenções. Indicação 109/2020, do Vereador André Luiz de Melo,
apontando a necessidade de revitalização do campo de futebol do Bairro Santa Cecília. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 110/2020, do Vereador André
Luiz de Melo, apontando a necessidade de providências quanto à rede de esgoto em Rua do
Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
111/2020, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de calçamento
de via pública. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
113/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de
construção/reconstrução de muro em Rua do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Indicação 114/2020, do Vereador André Luiz de Melo,
apontando a necessidade de melhorias em estradas na Comunidade do Capote. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 115/2020, do Vereador André
Luiz de Melo, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica no Sítio Pasto da Lagoa. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 96/2020, do Vereador
André Luiz de Melo, solicitando ao Poder Executivo informações sobre atropelamento de um
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cão no Bairro Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 97/2020, do Vereador André Luiz de Melo, solicitando ao Poder Executivo
informações sobre verbas recebidas do Governo Federal, para o combate ao novo Coronavírus
no município. Em única discussão e votação, o requerimento recebeu cinco votos favoráveis e
cinco votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela aprovação da matéria. A Vereadora
Maria Imaculada solicitou ao Presidente que fosse retirado o seu nome do texto do Requerimento
97/2020, visto que o Vereador André não se expressou corretamente na referência dos valores
recebidos pelo Poder Executivo no período da Pandemia. A Vereadora Maria Imaculada
justificou que quando da vinda do Secretário de Saúde a esta Casa, no início da Pandemia, a
Prefeitura havia recebido até aquele momento, os valores informados pelo Secretário, e não os
valores informados pelo Vereador André no Requerimento 97/2020. Segundo a Vereadora Maria
Imaculada, o Vereador André distorceu a informações repassadas por ela na última reunião
ordinária. A Vereadora Imaculada repudiou a atitude do Vereador André, como também, a do
Presidente em não aceitar seu pedido para a retirada do seu nome do requerimento. O Presidente,
Vereador Naamã, disse que não poderia estar retirando o nome da Vereadora Maria Imaculada,
pois se tratava de uma proposição de um Vereador. Requerimento 98/2020, do Vereador
André Luiz de Melo, solicitando ao Poder Executivo informações quanto ao descumprimento
da Lei de Proteção aos Animais. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 99/2020, do Vereador André Luiz de Melo, solicitando ao Poder Executivo
informações sobre as obras de pavimentação da Rua São Sebastião, no Bairro Ponte Chave. Em
única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 100/2020, do
Vereador André Luiz de Melo, solicitando ao Poder Executivo informações sobre o
funcionamento dos comércios no Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Representação 17/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser encaminhadaa
ONG Amor Animal, solicitando informações sobre o atropelamento a cão de rua. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Representação 18/2020, do Vereador
André Luiz de Melo,a ser encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Carandaí,
requerendo intervenção a respeito de descumprimento de Lei, pela administração, no que tange a
quantidade de cachorros de ruas da cidade. Em única discussão e votação, a representação
recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela
aprovação da matéria. Representação 19/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser
encaminhada ao Deputado Estadual Agostinho Patrús Filho, apresentando queixa sobre a real
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situação de Decreto de Estado de Calamidade Pública, deferido ao Município de Carandaí em
meio a Pandemia, ocorrida pelo novo Coronavírus. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. Em única discussão e votação, a representação recebeu cinco votos favoráveis
e cinco votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela aprovação da matéria. A
Vereadora Maria Imaculada solicitou ao Presidente que fosse retirado o seu nome do texto da
Representação 19/2020, visto que o Vereador André não se expressou corretamente na referência
dos valores recebidos pelo Poder Executivo no período da Pandemia. A Vereadora Maria
Imaculada justificou que quando da vinda do Secretário de Saúde a esta Casa, no início da
Pandemia, a Prefeitura havia recebido até aquele momento, os valores informados pelo
Secretário, e não os valores informados pelo Vereador André na Representação 19/2020.
Segundo a Vereadora Maria Imaculada, o Vereador André distorceu a informações repassadas
por ela na última reunião ordinária. A Vereadora Imaculada repudiou a atitude do Vereador
André, como também, a do Presidente em não aceitar seu pedido para a retirada do seu nome do
texto da representação. O Presidente, Vereador Naamã, disse que não poderia estar retirando o
nome da Vereadora Maria Imaculada, pois se tratava de uma proposição de um Vereador.
Representação 20/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, a ser
encaminhada ao Deputado Estadual Glaycon Franco, solicitando informações quanto a emendas
parlamentares aprovadas e enviadas ao deputado. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. Representação 22/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser
encaminhada à CEMIG, solicitando extensão de rede elétrica no Sítio Pasto da Lagoa. Em única
discussão e votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e um voto contrário. Representação
23/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser encaminhada ao Deputado Estadual
Agostinho Patrús Filho, solicitando emenda parlamentar a ser destinada a área da educação no
município. Em única discussão e votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e um voto
contrário. Representação 24/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser encaminhada ao
Deputado Federal Fred Costa, solicitando emenda parlamentar a ser destinada a área da educação
do município. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de
Aplausos 03/2020, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, a ser encaminhada à Secretaria
Municipal de Saúde e à Administração Municipal. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. O Vereador Geraldo solicitou que fosse registrado que a Moção de Aplausos
se estende aos trabalhos desempenhados na Pandemia pelo Promotor de Justiça da Comarca de
Carandaí, 120ª CIA de Policia Militar de Carandaí e Policia Civil de Carandaí. O Vereador
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Geraldo solicitou a retirada de pautas das Moções de Aplausos 4, 5 e 6/2020, sendo o pedido
deferido pelo Presidente. 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 apresença de todos os vereadores. Declarou
encerrada a reunião à zero hora e dez minutos do dia 9 (nove) de setembro de 2020 (dois mil e
vinte). 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”, 9 de setembro de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

–Vice-Presidente–

– Secretário –
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