ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

TERCEIRA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E VINTE.

Aos cinco dias do mês de outubro 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 27ª 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 324/2020, do
Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos 111/2020 e 112/2020 da Vereadora Maria
Imaculada Wamser. Ofício 311/2020, do Gabinete do Prefeito, solicitando o espaço da Câmara
Municipal para realização da Audiência Pública. 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 e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana ao
Projeto de Lei Projeto de Lei 2231/2020 - Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou
estacionados em situação que caracterize seu abandono em vias e logradouros públicos do
Município de Carandaí e contém outras providências. Em 1ª e 2ª discussões e votações, o
Projeto foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei 2234/2020 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Carandaí e
contém outras providências. Em 1ª e 2ª discussões e votações, o Projeto foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude ao Projeto de Lei
2235/2020 – Dispõe sobre a proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural no
Município de Carandaí e dá outras providências. Em primeira discussão, os Vereadores Maria
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Imaculada, Aparecida Baeta, Antônio Sebastião e Valério Domingos teceram comentários. A
Vereadora Aparecida Baeta no uso do art. 215, do Regimento Interno, solicitou vista ao Projeto,
sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação 130/2020, do Vereador Milton Euzébio de
Oliveira, apontando a necessidade de recomposição de pavimento em Rua da Vila do Distrito Pedra
do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 134/2020, da

Vereadora Maria Imaculada Wamser, sugerindo adesão ao Projeto Desenvolve Minas Gerais.
Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 135/2020, da
Vereadora Maria Imaculada Wamser, sugerindo adesão a projetos de desenvolvimento e
fomento do setor agropecuário. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Indicação 136/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, sugerindo a criação de um
espaço reservado para conservação da memória de Carandaí. Em única discussão e votação, foi

aprovada por unanimidade. Requerimento 119/2020, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente, solicitando ao Executivo, informações sobre a condição de rede de esgoto dos Bairros
Córrego da Brígida e Santa Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 120/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando informações
quanto à previsão de execução do Memorial da Câmara. Em única discussão e votação, foi

aprovado por unanimidade. Representação 30/2020, do Vereador Valério Domingos de Sousa, a
ser encaminhada ao Sr. Wellison Vidigal Santos, Gerente da Agência de Previdência Social de
Barbacena, solicitando uma parceria com o CAC da Câmara. Em única discussão e votação, foi

aprovada por unanimidade. Relatório da Comissão de Participação Popular, sobre o manifesto
de cidadãos do município contra poluição sonora e outros riscos provocados por queima de fogos.

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Relatório da Comissão de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente, sobre denúncia de averiguação de rede de esgoto, no Bairro Córrego
da Brígida. Em única discussão e votação, foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 3 (três)

votos contrários. Para tratar de explicação pessoal, o Vereador Aécio solicitou que constasse em
ata seu voto contrário ao relatório e que uma cópia do mesmo fosse encaminhada ao
denunciante. Pela Ordem, a Vereadora Maria Imaculada lembrou os Vereadores sobre as
emendas impositivas para o ano 2021 e sugeriu aos colegas parlamentares que parte das mesmas
fosse destinadas à reforma da cozinha do Hospital Municipal. Para tratar de assunto urgente, o
Vereador Pedro Marconi comentou a paralização do trânsito no pontilhão, o que vem trazendo
inúmeros transtornos à população; e na oportunidade solicitou ao Líder do Prefeito, Vereador
Valério, que verificasse junto à Prefeitura a previsão de conclusão e normalização do trânsito no
local. A Vereadora Maria Imaculada e o Presidente comentaram a transferência da próxima
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reunião ordinária para o dia 13 de outubro, terça-feira, em razão do feriado nacional de Nossa
Senhora Aparecida dia 12 de outubro. 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 e uma horas e cinquenta minuto. 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”, 5 de outubro de 2020.

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

–Vice-Presidente–

– Secretário –
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