ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos dois dias do mês de agosto de dois e vinte e um, às dezenove
horas e dezessete minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se
ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus Moreno e secretariado pelo
Vereador Luiz Antonio Henriques Júnior. O Presidente convidou a todos para a
execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo Secretário ad hoc,
constatou-se a ausência do ver. Israel Luiz Baêta Alves de Souza e presença dos
demais vereadores. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra ao Secretário ad hoc para leitura da ata da 1ª Reunião
Extraordinária. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
O Presidente solicitou ao Secretário ad hoc que procedesse a leitura do expediente
do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Ofício 206/202, do Gabinete do Deputado Estadual Coronel
Henrique, informando a aprovação da Emenda Parlamentar para o “Projeto Olho
Vivo do Município”. Ofício 467/2021, da Gerência Executiva de Governo Juiz
de Fora, da CAIXA, informando sobre a liberação de recursos financeiros ao
município de Carandaí. Ofício 36/2021, do Gabinete do Deputado Federal
Padre João, informando solicitação à Via 040 de melhorias no km 665, em
Carandaí. Ofício 269/2021, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de
pauta do Projeto de Lei 2279/2021 - Dispõe sobre medida excepcional de
suspensão da cobrança da taxa de ocupação de espaços públicos nos contratos de
concessão de direito real de uso, tendo em vista os impactos sobre a atividade
econômica causados pelas ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 no
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âmbito do Município de Carandaí. Ofício 270/2021, do Gabinete do Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei 2282/2021 - Dispõe sobre medida excepcional de
suspensão da cobrança da taxa de ocupação de espaços públicos nos contratos de
concessão de direito real de uso, tendo em vista os impactos sobre a atividade
econômica causados pelas ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 no
âmbito do Município de Carandaí. Ofício 273/2021, do Gabinete do Prefeito,
apresentando o Projeto de Lei 2283/2021 – Altera dispositivos que menciona na
Lei de Diretrizes Orçamentária de 2021. Indicação 119/2021, dos Vereadores
Marcos Felipe e Naamã. Indicação 120/2021, da Vereadora Virgínia.Indicação
121/2021, do Vereador Luiz Antonio. Requerimento 91/2021, do Vereador Luiz
Antonio. Requerimento 92/2021, do Vereador Luiz Antonio. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores
todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Retirou de pauta o Projeto de Lei 2279/2021, conforme ofício 269/2021, do
Executivo. Encaminhou o Projeto de Lei 2282/2021 às Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Serviços, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Encaminhou o Projeto de Lei 2283/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO:

DISCUSSÃO

E

VOTAÇÃO

DOS

PROJETOS

E

PROPOSIÇÕES:O líder do Prefeito, Vereador Luiz Antonio Henriques Junior,
no uso do art. 224 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto
de Lei 2270/2021 - Altera a redação da Lei nº 2364/2020, que dispõe sobre
medidas excepcionais e temporárias para enfrentamento da emergência de saúde
pública ocasionada em decorrência da disseminação da doença infecciosa viral
respiratória – Covid-19, causada pelo agente novo Coronavírus – Sars-Cov-2 –
1.5.1.1.0. Indicação 119/2021, dos Vereadores Marcos Felipe e Naamã, apontando
a necessidade de deslocamento de poste em estrada da Comunidade do Palmeiras.
Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
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Indicação 120/2021, da Vereadora Virgínia, sugerindo a criação de programa de
incentivo aos atletas carandaienses. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes. Indicação 121/2021, do Vereador Luiz Antonio,
apontando a necessidade de poda de árvores em praças públicas. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento
91/2021, do Vereador Luiz Antonio, solicitando ao Executivo cópia dos contratos
dos médicos que prestam serviços nas Unidades Básicas de Saúde. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento
92/2021, solicitando ao Executivo cópia dos registros dos imóveis urbanos e rurais
do município. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes. 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 Israel Luiz Baeta Alves de
Souza e presença dos demais vereadores. Declarou encerrada a reunião às vinte
horas e dez minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e
arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior,
Secretário ad hoc, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue
assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 02 de agosto de 2021.

COR JESUS MORENO
– Presidente –
ÉDER DAMASCENO SILVA
– Vice-Presidente –
LUIZ ANTONIO HENRIQUES JÚNIOR
– Secretário ad hoc–
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