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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DE DOIS 

MIL E VINTE. 

 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 André Luiz 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 35ª 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 382/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento nº 

114/2020, de autoria da vereadora Maria Imaculada Wamser. O Secretário procedeu a chamada 

do Vereador André Luiz. Ofício n.º 386/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando os 

Projetos de Lei 2239/2020 - Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e 2240/2020 - 

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Ofício 389/2020, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2241/2020 - Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar 

por excesso de arrecadação de recursos da Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o 

setor cultural, para acobertar despesas com premiações culturais, artísticas, científicas, 

desportivas e outras. Ofício 335/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apresentando o 

Projeto de Lei 577/2020 –  Dá denominação a logradouro na localidade do Campestre. Ofício 

1163/2020, da Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal – Unidade de Juiz de Fora, 

informando acerca de liberação de recursos financeiros referentes ao Contrato de Financiamento 

0533994-04/2020. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

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

Encaminhou os Projetos de Lei 2239 e 2240/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 2241/2020 

às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou o Projeto de Lei às 
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Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura da Indicação 173/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo a possibilidade de cessão de 

espaço para o Grupo de Escoteiros de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento 127/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, solicitando 

ao Executivo a comprovação de Registro no Cartório do loteamento "Ana Fernandes". Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 141/2020, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, solicitando ao Executivo informações sobre terreno aos fundos da 

quadra de esportes do Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 144/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, 

solicitando ao Executivo informações sobre o pagamento do retroativo dos professores. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 145/2020, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo informações sobre 

o convênio da atual administração do "Internet para Todos". Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 146/2020, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo informações sobre a funcionalidade do "Internet 

para Todos". Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

147/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando ao Executivo 

informações sobre a situação dos professores P2, referente ao pagamento do retroativo. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 148/2020, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando a assessoria contábil desta Casa, presença 

na reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 38/2020, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, a ser encaminhada  ao Deputado Cel. Henrique, solicitando 

liberação de Emenda Parlamentar. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, acerca de 

denúncia dos moradores do Bairro Ponte Chave, sobre situação de sujeira e obstrução em 

córrego existente naquele local. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Os Vereadores André Luiz e Antônio Sebastião falaram sobre a apresentação de relatório na 

comissão. No uso do art. 245, VI do Regimento Interno, a Vereadora Maria Imaculada falou 

sobre o crescimento de casos da Covid-19 em nossa cidade e no país. A íntegra do conteúdo das 
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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 trinta 

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”, 30 de novembro de 2020. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 

 

 


