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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e seis 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 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 30ª 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 364/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 

108/2020, de autoria do Vereador Aécio Flávio da Costa. Ofício 365/2020, do Gabinete do 

Prefeito, em resposta ao Requerimento 113/2020, de autoria da Vereadora Maria Imaculada 

Wamser. Ofício 366/2020, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 118/2020, de 

autoria do Vereador André Luiz de Melo. Ofício 368/2020, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2238/2020 – Dá denominação à Sala de Imagem de Mamografia. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 

Lei 2238/2020às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. Pela Ordem, a Vereadora Aparecida Baeta, Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, justificou os projetos em tramitação na comissão. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura da Indicação 146/2020, do Vereador André 

Luiz de Melo, apontando a necessidade de colocação de postes com luminárias em rua do Bairro 

Ponte Chave. O Vereador Antônio Sebastião disse que as indicações são apresentadas apenas 

como assessoramento ao Poder Executivo e não necessitam de resposta, pois não se tratam de 

requerimentos. Disse, ainda, que as indicações são apenas sugestões ao Poder Executivo. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Antônio Sebastião 
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levantou questão de ordem na forma do art. 270 do Regimento Interno, para que seja verificada 

junto a assessoria da Casa, a legalidade quanto os pedidos que vem sendo apresentados através 

de representações, pois tais pedidos deveriam ser encaminhados ao Poder Executivo, para que 

este interceda aos demais órgãos públicos. Pela Ordem, a Vereadora Maria Imaculada comentou 

Requerimento 113/2020 e a resposta enviada pelo Poder Executivo através do Ofício 365/2020. 

Indicação 147/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de instalação 

de placas indicativas de nomes em ruas do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. No uso do art. 215 do Regimento Interno, o Vereador Pedro Marconi 

solicitou vista na Indicação 148/2020, do Vereador André Luiz de Melo, onde aponta a 

necessidade de instalação de placas de proibição de estacionamento em rua do Bairro 

Crespo.Indicação 149/2020, do Vereador André Luiz de Melo, apontando a necessidade de 

instalação de bueiros em rua do Bairro Crespo.A Vereadora Maria Imaculada solicitou abstenção 

de votação. Em única discussão e votação, foi aprovada por 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) 

abstenção. Indicação 150/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, apontando 

a necessidade de limpeza de córrego na Comunidade do Campestre. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 128/2020, da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, solicitando ao Executivo, informações sobre o Carandaí-Prev.Em única 

discussão e votação, foi aprovado 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) contrário. Relatório da 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, sobre denúncia de 

negativa de matrícula em escola infantil do município. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente informou que o ponto facultativo referente ao dia do 

servidor público, em 28 de outubro, será transferido para sexta-feira, dia 30 de outubro, e que a 

32ª Reunião Ordinária será transferida para o dia 3 de novembro, em razão do feriado do dia de 

finados na segunda-feira, dia de novembro. A íntegra do conteúdo das discussões dos Vereadores 

durante a apreciação dosprojetos e das proposições, bem como as discussões realizadas após a 

votação das proposições, encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Inscritos na 

PALAVRA LIVRE, os Vereadores Valério, Aécio e Naamã discorreram sobre o transporte 

escolar técnico e universitário. A íntegra dos discursos dos citados vereadores encontram-se 

gravadas eletronicamente. A seguir, 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 apresença de todos os 

vereadores. Declarou encerrada a reunião às vinte e duas e vinte e cinco minutos. O conteúdo 
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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”, 03 de novembro de 2020. 
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