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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E VINTE. 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois e vinte, às dezenove horas e trinta 

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 36ª Reunião 

Ordinária. Em única discussão e votação, a Vereadora Maria Imaculada solicitou que fosse feita 

correção na ata, incluindo que o Vereador Valério no uso do art. 200, § 1º justificou os projetos. 

Salvo esta correção 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 392/2020, do Gabinete do 

Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 2241-2020. Ofício n.º 391/2020, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2242/2020 - Dispõe sobre a abertura 

de Crédito Suplementar. Ofício n.º 393/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei 2243/2020 - Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial. Ofício 1.968/2020 do 

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, relativo às comemorações pelos 300 

Anos de Minas Gerais. Ofício 214/2020 da Diretora do Hospital Municipal Sant’Ana de 

Carandaí, apresentando cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária de custos da 

reforma da cozinha daquela autarquia. Pela Ordem, a Vereadora Maria Imaculada prestou 

esclarecimentos sobre os valores e vereadores que irão destinar seus recursos de Emenda 

impositiva para reforma da cozinha da Autarquia Hospital Municipal. Ofício 338/2020 do 

Vereador André Luiz de Melo, solicitando a inclusão em regime de urgência do Projeto de Lei 

577/2020. Os vereadores André, Imaculada e Aparecida Baêta teceram comentários. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou os Projetos de 

Lei 2242 e 2243/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 
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PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura da Indicação 174/2020, da 

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

Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

175/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de 

patrolamento, encascalhamento e limpeza de estradas nas localidades de Chuí, Campestre, 

Moreiras e Gerais. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

176/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de 

patrolamento e encascalhamento e limpeza de estradas na comunidade da Chácara. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 149/2020, do Vereador 

André Luiz de Melo, solicitando ao Executivo informações sobre valores recebidos pelo 

município, em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Representação 39/2020, do Vereador André Luiz de Melo, a ser 

encaminhada às agências bancárias existentes no Município de Carandaí, solicitando melhorias 

para o atendimento da população em vista das enormes filas e redução no número de 

trabalhadores em razão da pandemia. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 40/2020/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baêta,  a ser encaminhada ao Deputado Estadual Agostinho Patrús Filho, solicitando  a inclusão 

de emenda parlamentar para o Município de Carandaí, com a finalidade de construção de 

academia ao ar livre na Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 41/2020/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baêta, a ser encaminhada ao Deputado Estadual Cel. Carlos Henrique Coelho de Campos, 

solicitando a inclusão de emenda parlamentar para o Município de Carandaí, com a finalidade de 

construção de academia ao ar livre na Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Relatório do Presidente da  Comissão de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente, sobre denúncia relativa à dificuldade de fornecimento de medicação para 

cidadã portadora de problemas renais. Em única discussão e votação, foi reprovado por nove 

votos contrários e um voto favorável. Pela Ordem, a Vereadora Aparecida Baêta solicitou que a 

pauta da 38ª Reunião ordinária fosse fechada na segunda-feira, dia 14 de dezembro, o que foi 

indeferido 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, 
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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 vinte 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”, 9 de dezembro de 2020. 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 

 

 


