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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

MIL E VINTE E DOIS. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove 

horas e quinze minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus Moreno e Secretariada 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 Felipe Costa e a presença dos demais vereadores. 

Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário 

para a leitura da ata da 34ª Reunião Ordinária. O Secretário procedeu a chamada do Vereador 

Felipe Costa. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 4.099/2022, da Polícia Militar, 

solicitando diligências ao Deputado Federal da bancada, para apoio em tramitação de emenda 

parlamentar. Ofício 314/2022, do Vereador Luiz Antônio, apresentando a Emenda Modificativa 

1 ao Projeto de Lei 205/2022 – Dispõe sobre o Código Sanitário do Município de Carandaí e 

contém outras providências. Ofício 315/2022, do Vereador Felipe Costa, solicitando ao 

Presidente o acionamento do Ministério Público, considerando que o Chefe do Poder Executivo 

não respondeu os Requerimentos 128, 129 e 130/2022. Requerimento 133/2022, do Vereador 

Éder. Representação 28/2022, do Vereador Éder. Indicação 139/2022, do Vereador Valério. 

Indicação 140/2022, do Vereador Felipe Costa. Indicação 141/2022, do Vereador Éder. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 205/2022 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 644/2022 – Estabelece a 

obrigatoriedade de publicação no site institucional da Administração Municipal 

(carandai.mg.gov.br) e no local das obras públicas municipais paralisadas informações contendo 

exposição dos motivos da paralisação e outras informações e dá outras providências. Em primeira 

e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana pela aprovação da Projeto de Lei 644/2022 – Estabelece a obrigatoriedade 
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de publicação no site institucional da Administração Municipal (carandai.mg.gov.br) e no local 

das obras públicas municipais paralisadas informações contendo exposição dos motivos da 

paralisação e outras informações e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 653/2022 – Dispõe sobre a 

instituição no Município de Carandaí, do Dia Municipal do Escoteiro e dá outras providências. 

Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 

133/2022, do Vereador Éder, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a reforma do posto 

de saúde da comunidade do Retiro do Baú. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Representação 28/2022, do Vereador Éder, solicitando à CEMIG informações 

sobre serviço a ser realizado em residência de morador da Comunidade do Campestre. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 139/2022, do Vereador Valério, 

apontando a necessidade de realização de dia de conscientização à prevenção do câncer de mama. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 140/2022, do Vereador 

Felipe Costa, apontando a necessidade de operação tapa-buracos no Bairro Crespo. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 141/2022, do Vereador Éder, 

apontando a necessidade de colocação de braço e luminária em poste na comunidade do Retiro do 

Baú. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Inscrito na Palavra Livre o 

Vereador Felipe Costa falou sobre a falta de transparência nos atos do Executivo. O Vereador 

Felipe Costa solicitou autorização para ausentar-se do Plenário, sendo o pedido aprovado por seis 

votos favoráveis e quatro contrários. Inscrito na Palavra Livre o Vereador Cor Jesus discorreu 

sobre declarações do Prefeito sobre as eleições e o Vereador Israel falou sobre as Eleições 2022. 

 

O Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 

Ordem do Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário que procedesse à 

chamada final, constatando-se a presença de todos os vereadores. O Presidente declarou encerrada 

a reunião às _________________________. 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”, 26 de outubro de 2022. 
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