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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 

 

Aos quinze 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 ausência do Vereador Pedro Marconi 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 2ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, a ata foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do 

expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício nº. 49/2021, do Vereador, Cor Jesus, solicitando desarquivamento do 

Projeto de Lei 2237/2020 - Autoriza o Município a permutar área institucional em loteamento 

por terreno rural e contém outras providências. Ofício nº. 51/2021, do Vereador, Ouvidor, 

Luiz Antônio, encaminhando denúncia apresentada na Ouvidoria da Câmara Municipal. Ofício 

nº. 54/2021, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, 

devolvendo O Projeto de Lei 582/2021, Reconhece a prática de atividades físicas como 

atividades essenciais à saúde da população no município de Carandaí, para que seja 

encaminhado à Comissão competente. Ofício nº. 55/2021, da Comissão de Participação 

Popular, devolvendo Projeto de Lei 583/2021 – Reconhece as barbearias, centros de estética e 

salões de beleza como atividades essenciais à população no Município de Carandaí, e Projeto 

de Lei 584/2021 – Permite o funcionamento do comércio no Município de Carandaí durante a 

pandemia do COVID-19 e dá outras providências, para que sejam encaminhados às Comissões 

competentes. Ofício nº. 56/2021, da Comissão de Saúde, saneamento e Meio Ambiente, 

devolvendo o Projeto de Lei 580/2021 – Autoriza a utilização de veículos do município de 

Carandaí para o transporte de atletas, entidades desportistas, participantes de eventos culturais 

e desfiles de beleza e dá outras providências, para que seja encaminhado à Comissão 

competente, para que seja encaminhado à Comissão competente. DESPACHO DAS 
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CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências 

recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a 

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

e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2248/2021 – “Dispõe sobre a 

concessão de subvenção”. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação 34/2021, do Luiz Antônio, apontando a necessidade de melhorias em 

vias públicas. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 35/2021, 

do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de conclusão de serviços de rede de 

esgoto. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 36/2021, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade calçamento de rua no Bairro Cruzeiro. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 9/2021, do Vereador 

Luiz Antônio, solicitando ao Poder Executivo, informações quanto às obras de calçamento no 

Bairro Novo Horizonte e Córrego de Meio. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 10/2021, do Vereador Marcos Felipe, solicitando ao Poder 

Executivo, informações quanto à Emenda Parlamentar nº. 48134. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento 11/2021, do Vereador Éder Damasceno, 

solicitando ao Poder Executivo, informações quanto a previsão de início da pavimentação das 

vias vicinais na Comunidade do Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 12/2021, do Vereador Éder Damasceno, solicitando ao Poder 

Executivo, informações quanto à previsão de continuidade de troca das lâmpadas de postes na 

Comunidade do Campestre por lâmpadas de LED. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento 13/2021, da Vereadora Virgínia Maria, solicitando ao Poder 

Executivo, informações sobre o loteamento Ana Fernandes, no Bairro Ponte Chave. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 6/2021, do Vereador Cor 

Jesus, a ser encaminhado ao Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem de Minas 

Gerais – DER/MG, solicitando reparos urgentes na rodovia MG-275. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 7/2021, do Vereador Cor Jesus, a ser 

encaminhado a VIA 040, solicitando providências na BR 040, KM 671. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento verbal do Vereador Israel, na forma do 

art. 132 do Regimento Interno, solicitando o agendamento de reunião com a empresa Invepar 
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Rodovias – VIA 040. Em única discussão e votação, foi 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 ausência do 

Vereador Pedro Marconi e presença dos demais edis. Declarou encerrada a reunião às vinte e 

uma horas e cinco 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”, 15 de fevereiro de 2021. 
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