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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e 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 ausência do Vereador Éder Damasceno 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 26ª Reunião Ordinária. O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a chamada do Vereador Éder Damasceno. 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 301/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 

77/2020, dos Vereadores dessa Câmara Municipal. Ofício 302/2020, do Gabinete do Prefeito, 

em resposta a indicação  119/2020, do Vereador André Luiz de Melo. Ofício 303/2020, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 99/2020, do Vereador André Luiz de Melo. 

Ofício 304/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos 96, 97, e 98/2020, do 

Vereador André Luiz de Melo. Ofício 296/2020, do Diretor Geral do Presídio de Conselheiro 

Lafaiete, em resposta ao Ofício 269/2020, da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate 

a Fome e à Pobreza. Correspondência via e-mail da ALMG, do Presidente Agostinho Patrús, 

em resposta a representação 14/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas ao Projeto de Lei 576/2020 – Fixa os subsídios dos Agentes Políticos do 

Município de Carandaí para a Legislatura 2021/2024, altera dispositivo da Lei 2133/2014 e dá 

outras providências. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta a 

Emenda Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de Lei 576/2020. O Presidente colocou em 

primeira e segunda discussão a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 576/2020 ao Projeto de 

Lei 576/2020 – Fixa os subsídios dos Agentes Políticos do Município de Carandaí para a 

Legislatura 2021/2024, altera dispositivo da Lei 2133/2014 e dá outras providências. Em 
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primeira e segunda votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em primeira e 

segunda discussão a Emenda Supressiva 2 ao Projeto de Lei 576/2020 ao Projeto de Lei 

576/2020 – Fixa os subsídios dos Agentes Políticos do Município de Carandaí para a 

Legislatura 2021/2024, altera dispositivo da Lei 2133/2014 e dá outras providências. Em 

primeira e segunda votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em primeira e 

segunda discussão e votação, o Projeto de Lei 576/2020 – Fixa os subsídios dos Agentes 

Políticos do Município de Carandaí para a Legislatura 2021/2024, altera dispositivo da Lei 

2133/2014 e dá outras providências. Em 1ª e 2ª discussões e votações, o Projeto foi aprovado 

por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta solicitou dispensa de interstício para a 

elaboração da redação final. Em 3ª discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 123/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

revitalização de Praça situada no Bairro Olímpico. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 124/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de 

providências quanto ao abandono da estação de tratamento de esgoto - ETE, do Bairro Santa Cecília. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 125/2020, do Vereador 

André Luiz de Melo, apontando a necessidade de cumprimento de acordo judicial estabelecido entre 

a Prefeitura e Cidadão do Município de Carandaí. Em única discussão e votação, foi reprovada por 

6 (seis) votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Indicação 126/2020, do Vereador Éder 

Damasceno Silva, apontando a necessidade de melhorias em Ruas da Comunidade do Moreiras. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 127/2020, do Vereador 

Éder Damasceno Silva, apontando a necessidade de manutenção e/ou troca de mata-burros na 

localidade da Ressaca. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

128/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de poda de árvores 

em ruas do Município. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

129/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de conserto em 

calhas da Quadra Esportiva de Pedra do Sino.  Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 131/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de recomposição de asfalto em Rua do Bairro Praia. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 132/2020, do Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima, 

apontando a necessidade de  limpeza de lotes vagos no Distrito Pedra do Sino. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 133/2020, do Vereador Antônio Sebastião 

Ferreira Lima, apontando a necessidade de  intervenção junto à secretaria de segurança pública 

para sanar questões de furtos no Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento 115/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, solicitando ao Executivo, o laudo de avaliação dos imóveis, objeto de permuta do Projeto 

de Lei 2230/2020. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
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118/2020, do Vereador André Luiz de Melo, solicitando ao Executivo, informações quanto à 

previsão de fornecimento das carteirinhas preferenciais para as pessoas beneficiadas pelas Leis 

2372/2020 e 2279/2018. A Vereadora Maria Imaculada solicitou abstenção de votação. Em única 

discussão e votação, foi aprovado 5 (cinco) votos favoráveis, 4 (quatro) votos contrários e 1 

(uma) abstenção. Representação 29/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

a ser encaminhada à Empresa Via 040, para que realize a recomposição asfáltica na rodovia 040. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Relatório da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, sobre denúncia de averiguação da situação de rede de esgoto, no 

Bairro Córrego da Brígida. A Vereadora Aparecida Baeta solicitou vista ao relatório, 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. O Vereador André Luiz retirou 

sua inscrição na PALAVRA LIVRE.  A seguir, 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 e duas horas e quarenta 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”, 28 de setembro de 2020. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 

 

 


