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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois e vinte e um, às dezenove horas e 

vinte minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus Moreno e secretariado pelo Vereador Israel Luiz Baeta Alves de Souza. 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. O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº. 54/2021, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei nº. 2247/2021 – “Define a responsabilidade pela concessão dos 

auxílios previdenciários e altera dispositivo da Lei Municipal nº. 2157/2014, que reestrutura o 

RPPS do Município de Carandaí/MG e contém outras providências”. Ofício nº. 62/2021, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2248/2021 – “Dispõe sobre a concessão 

de subvenção”. Ofício nº. 1/2021, da Associação do Bairro Herculano Pena, solicitando 

intervenção da Câmara Municipal quanto à poluição causada pela empresa Carandaí 

Agroindustrial Ltda. Ofício nº. 29/2021, dos Vereadores Luiz Antônio Henriques Júnior, Cor 

Jesus Moreno e Éder Damasceno Silva, apresentando o Projeto de Lei nº. 586/2021 – 

“Autoriza a celebração de convênios com instituições de ensino para fins de concessão de 

estágios e contém outras providências”. Ofício nº. 31/2021, do Vereador Éder Damasceno 

Silva, apresentando as Emendas Aditiva 1 e Modificativa 2 ao Projeto de Lei nº. 585/2021 – 

“Inclui as seguintes categorias de transporte de passageiros e cargos na lista de prioridade para 

vacinação à Covid-19”. Ofício nº. 32/2021, da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, informando a composição, dia e horário das 

reuniões. Ofício nº. 34/2021, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando a 

composição, dia e horário das reuniões. Ofício nº. 35/2021, do Vereador Valério Domingos de 

Sousa, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº. 572/2020 – “Dá denominação a 

logradouro no loteamento “Ana Fernandes”, no Bairro Ponte Chave”; e Projeto de Lei nº. 

2230/2020 – “Autoriza o Município a permutar lotes de sua propriedade na quadra 01 do Bairro 

Vila Real, por outros na quadra 02 do mesmo bairro e contém outras providências”. Ofício nº. 

36/2021, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Juventude, 

informando a composição, dia e horário das reuniões. Ofício nº. 37/2021, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, informando a composição, dia e horário das 

reuniões. Ofício nº. 38/2021, da Comissão de Direitos Humano, do Idoso, de Combate à 
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Fome e à Pobreza, informando a composição, dia e horário das reuniões. Ofício nº. 39/2021, da 

Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, informando a composição, dia e horário 

das reuniões. Ofício nº. 40/2021, da Comissão de Participação Popular, informando a 

composição, dia e horário das reuniões. Ofício nº. 41/2021, da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, informando a composição, dia e horário das reuniões. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as 

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

Leis 2247/2021 e 2248/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 586/2021 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, 

Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou as Emendas Aditiva 1 e 

Modificativa 2 ao Projeto de Lei 585/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Deferiu o Ofício 35/2021 do Vereador Valério Domingos 

e solicitou à Secretaria da Câmara que proceda ao desarquivamento dos Projetos de Leis 

572/2020 e 2230/2020. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: Indicação 26/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de conclusão de calçamento na Rua Dr. Henrique Cerqueira, no Bairro 

Centro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 27/2021, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de limpeza de área no distrito Hermilo 

Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 28/2021, do 

Vereador Valério Domingos, apontando a necessidade de melhorias na quadra esportiva do 

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

29/2021, do Vereador Naamã Neil, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento de estradas na comunidade do Palmeiras e a construção de três bueiros. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 30/2021, do Vereador 

Naamã Neil, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas na 

comunidade do Palmeiras, Córrego de Meio, Velame, Capão Grande e região. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 31/2021, do Vereador Naamã 

Neil, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas na comunidade do 

Palmeiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 32/2021, do 

Vereador Naamã Neil, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estradas 

na comunidade do Palmeiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 33/2021, do Vereador Naamã Neil, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento de estradas na comunidade do Palmeiras. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento 3/2021, do Vereador Valério Domingos, 
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solicitando ao Poder Executivo, informações quanto à nomeação de vice-diretoras. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 4/2021, do Vereador Éder 

Damasceno, solicitando ao Poder Executivo, informações quanto à possibilidade de contratação 

de mão-de-obra, para execução de serviços de manutenção de estradas rurais. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 5/2021, do Vereador Pedro 

Marconi, solicitando o acionamento da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, para 

averiguar denúncia apresentada pela Associação do Bairro Herculano Pena. Em única discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 3/2021, do Vereador Valério 

Domingos, solicitando à Invepar Rodovias – Via 040 - informações quanto à autorização para 

alargamento da Rua Luiz Carlos Lombardi. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Representação 4/2021, do Vereador Éder Damasceno, solicitando à Deputada 

Estadual Ione Pinheiro, a inclusão das comunidades do Campestre e Ressaca no Programa “Alô, 

Minas!”. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 5/2021, 

do Vereador Éder Damasceno, solicitando à MRS Logística a limpeza da linha férrea na 

comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

cumprimento à Resolução 17/2013, o Presidente designou como Ouvidor Geral, o Vereador Luiz 

Antônio e Ouvidor Substituto, o Vereador Éder Damasceno, que receberá as solicitações, 

reclamações, elogios, críticas, sugestões, denúncias e quaisquer outros encaminhamentos da 

sociedade. O Presidente informou que a Câmara Municipal funcionará normalmente no período 

de Carnaval. 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 uma horas e vinte 

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

Eu, Vereador Israel Luiz Baeta Alves de Souza, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata 

que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 8 de fevereiro de 2021. 
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– Secretário – 

 


