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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 dos Vereadores André Luiz e Valério Domingos 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 38ª 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 385/2020, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, apresentando o Projeto de Lei 578/2020 – Altera a denominação 

da Rua 07 na localidade do Campestre, e dá outras providências. Ofício 1276/2020, da 

Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal – Unidade de Juiz de Fora, informando 

acerca de liberação de recursos financeiros referentes à parcela do Contrato de Financiamento 

0533994-04/2020. Ofício 1305/2020, da Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal – 

Unidade de Juiz de Fora, informando acerca de liberação de recursos financeiros referentes à 

parcela do Contrato de Financiamento 0533994-04/2020. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 578/2020 às 

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 do parecer de redação final do 

Projeto de Lei 2238/2020 – “Dá denominação à Sala de Imagem de Mamografia”. Em 3ª 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o secretário procedeu à leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas sobre a Emenda Modificativa 1 e Emendas Aditivas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 

13 ao Projeto de Lei 2232/2020 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
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Carandaí, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Colocadas em 1ª e 2ª 

discussões e votações, foram todas aprovadas por unanimidade. A seguir, o secretário procedeu à 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, orçamento e 

Tomada de Contas sobre o Projeto de Lei 2232/2020 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Carandaí, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Em 1ª e 

2ª discussões e votações foi aprovado por unanimidade. Consoante art. 169, §2º do Regimento 

Interno, a Vereadora Aparecida Baeta solicitou dispensa de interstício para a elaboração da 

redação final, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Colocado em 3ª discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, orçamento e Tomada de Contas sobre Projeto de 

Lei 2239/2020 – Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Em 1ª, 2ª e 3ª discussões e 

votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, orçamento e Tomada de Contas 

sobre Projeto de Lei 2240/2020 – Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Em 1ª, 2ª e 

3ª discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, orçamento e Tomada 

de Contas sobre Projeto de Lei 2242/2020 – Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. 

Em 1ª, 2ª e 3ª discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O secretário procedeu à 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, orçamento e 

Tomada de Contas sobre a Emenda Modificativa 1 e Projeto de Lei 2243/2020 – Dispõe sobre 

a abertura de Adicional Especial. Em 1ª e 2ª discussões e votações, foi aprovado por 

unanimidade. Consoante art. 169, §2º do Regimento Interno, a Vereador Aparecida Baeta 

solicitou dispensa de interstício para a elaboração da redação final, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade. Colocado em 3ª discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário 

procedeu à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela ilegalidade do 

Projeto de Lei 577/2020 - Dá denominação a logradouro na localidade do Campestre e dá 

outras providências. O Presidente colocou o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação em única discussão. Em única votação, o parecer foi rejeitado por oito votos contrários 

e um voto favorável. Desta forma, o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Serviços, 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana para emissão de parecer, e posteriormente, retornar ao 

plenário desta Casa para discussão e votação. Indicação 177/2020, do Vereador Éder 

Damasceno Silva, apontando a necessidade de limpeza, capina e operação tapa-buracos nas ruas 
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do Distrito de Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 151/2020, do Vereador André Luiz de Melo, requisitando à Presidência da 

Câmara que solicite ao Poder Executivo informações com vistas de esclarecer os Projetos de Lei 

2239, 2240 2242/2020. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Geraldo Francisco agradeceu a todos pelo apoio e companheirismo durante esse 

mandato. A Vereadora Aparecida Baeta agradeceu a todos pelo apoio durante o exercício da 

vereança nesta Casa. O Vereador Naamã agradeceu a todos e informou os valores a serem 

devolvidos pela Câmara Municipal ao Poder Executivo no exercício 2020, em torno de 

R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 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. 

Consoante art. 193, §2º do Regimento Interno, O Presidente suspendeu os trabalhos para que a 

ata fosse redigida. A seguir, colocou-a em única discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. 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 três horas e quinze 

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 segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 21 de dezembro de 2020. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

– Secretário – 

 


