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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS 

MIL E VINTE. 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Vereadores. Havendo número 

regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da 

ata da 16ª 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 

185/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta a Indicação 61/2020 da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Ofício 186/2020, do Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei 2224/2020 – Dá denominação ao Centro Municipal de Educação Infantil. Ofício 

188/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 31/2020 da Vereadora Maria 

Imaculada Wamser. Ofício 189/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos Requerimentos 

39 e 41/2020 do Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima. Ofício 190/2020, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta aos Requerimentos 43 e 44/2020 da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta. Ofício 160/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, 

apresentando o Projeto de Resolução nº 3/2020 - Institui a Frente Parlamentar de 

Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal de Carandaí, e dá 

outras providências. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

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

Encaminhou o Projeto de Lei 2224/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade. Encaminhou o Projeto de Resolução 3/2020 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 565/2020 – Insere dispositivo na Lei 

2146/2014, que dispõe sobre a Verba de Gabinete. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 2210/2020 – Dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 do município de Carandaí. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei n.º 566/2020 – Dispõe o atendimento preferencial 
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às pessoas com fibromialgia no município de Carandaí. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta no uso do art. 215 do 

Regimento Interno, solicitou vista ao Projeto de Lei nº 2216/2020 – Altera dispositivo da Lei 

1875/2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimentos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e contém outras providências, para adequar a redação do artigo 18, §3º, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. O Vereador Pedro Marconi retirou de tramitação o 

Requerimento 49/2020, onde solicitava ao Poder Executivo a convocação do Secretário 

Municipal de Saúde, para detalhamento das ações e investimentos do Município no combate ao 

Coronavírus, sendo o pedido deferido pelo Presidente. A solicitação contida no Requerimento 

49/2020, foi aglutinada ao Requerimento 48/2020 do Vereador Geraldo Francisco. 

Requerimento 48/2020, do Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal, que convoque o Secretário Municipal de Saúde com a 

finalidade de prestar esclarecimentos e informações sobre a atual situação da saúde em nosso 

Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

50/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da 

Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações sobre o contrato de repasse de 

R$ 238.750,00, que tem por finalidade pavimentação das vias vicinais nas comunidades rurais do 

Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

51/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que seja solicitado ao Poder Executivo, a cópia do projeto da quadra desportiva do 

distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 52/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência 

da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações quanto ao setor de Raio-X 

do Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

53/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações quanto aos testes para a Covid-19. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 54/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que 

solicite ao Poder Executivo, informações quanto aos casos patológicos mais graves. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 55/2020, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Poder Executivo, informações quanto as providências tomadas pelo Município para acesso aos 

recursos aprovados pelo Congresso Nacional. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 56/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando 

à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações quanto aos 

empréstimos feitos pelo Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 57/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando 

à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, informações sobre dívida 

previdenciária com a União. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento 58/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser e Vereador Pedro 

Marconi de Sousa Rodrigues, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao 

Poder Executivo, informações sobre compra de testes de Covid-19 para população carandaiense. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 59/2020, da 

Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que 

solicite ao Poder Executivo, informações sobre valores recebidos para o enfrentamento da 

Covid-19. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria 

Imaculada solicitou a retirada de pauta do Requerimento 60/2020, onde solicitava ao Poder 

Executivo informações quanto a possibilidade de um pagamento de 14º salário aos servidores 

públicos da saúde, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Representação 10/2020, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, a ser encaminhada a CEMIG, solicitando 

informações quanto a distribuição de rede na Localidade do Campestre. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores 

durante a apreciação dos projetos 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 edis. 

O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas 

e quinze minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado 

eletronicamente. Eu, VereadorPedro 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”, 22 de junho de 2020. 
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