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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZ DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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 19ª 

Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, a Vereadora Maria Imaculada solicitou as 

seguintes retificações e registros: com relação ao ofício 212 do gabinete do Prefeito, a vereadora 

Aparecida Baeta solicitou o anexo da resposta encaminhada. Quanto ao ofício 213/2020, do 

Gabinete do Prefeito, expôs que a Vereadora Aparecida Baeta comentou que a resposta 

encaminhada não satisfazia o requerido. Frisou a retirada do Requerimento 71/2020, de sua 

autoria, consoante art. 141 do Regimento Interno. Os Requerimentos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81 e 82/2020, não foram apresentados pela Vereadora Maria Imaculada. Salvo estas 

considerações, 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 168/2020, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, apresentando o Projeto de Lei 569/2020 – Dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de serviço social na rede pública municipal de educação 

básica e dá outras previdências. Ofício 198/2020, da Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, apresentando o Projeto de Lei 571/2020 – Dá denominação a logradouro no 

loteamento "Vila da Serra", no Bairro Crespo. Ofício 206/2020, do Setor de Contabilidade da 

Câmara Municipal, apresentando o Quadro Sumário de Despesas para o Orçamento 2021, 

conforme art. 43, XX, da LOM - Lei Orgânica Municipal. Ofício 209/2020, do Vereador 

Valério Domingos de Sousa, comunicando mudança no dia da reunião ordinária da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Correspondência via e-mail, de Cidadão, 

relatando a situação de entupimento de rede de esgoto na Comunidade do Campestre. 

Correspondência do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, 

solicitando apoio contra a reforma previdenciária e a reestruturação do IPSEMG, tratadas em 

proposições que tramitam na ALMG. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 569/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou o Projeto 

de Lei 517/2020 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais 

e Mobilidade Urbana. Após consulta ao Plenário e manifestação dos edis, o Presidente 

encaminhou a correspondência de morador da Comunidade do Campestre à Comissão de 

Participação Popular. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 
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PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei n.º 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. 

Consoante art. 108 do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, após apreciação na 18ª Reunião Ordinária, foi rejeitado pela maioria do Plenário e, 

desta forma, a matéria foi colocada em 1ª e 2ª discussões e votações, sendo aprovada por 9 votos 

favoráveis e 1 contrário. Indicação 79/2020, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

apontando a necessidade de recomposição de calçamento na Avenida Brasil. No uso do art. 144 

do Regimento Interno, o Vereador Valério solicitou a retirada. Indicação 80/2020, do Vereador 

Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de  patrolamento de canteiros na Rua 

João Cirilo, no Bairro COHAB. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 81/2020, do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de 

operação tapa buracos na Rua João Cirilo, no Bairro COHAB. Em única discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 82/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baeta, apontando a necessidade de  limpeza e desentupimento de valetas na localidade Barro 

Preto, em Herculano Pena. Em única discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 84/2020, do Vereador Valério Domingos de Sousa, solicitando ao Executivo 

agendamento com técnica que participou da elaboração do Projeto de Lei Complementar 

200/2020, junto à de Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Em única 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 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 edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e 

uma horas e nove 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”, 10 de agosto de 2020. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 
 

 


