ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

QUARTA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE E UM.

Aos treze dias do mês de setembro de dois e vinte e um, às dezenove horas e dez
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 presença de todos os vereadores. Havendo número regimental, o Presidente
declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 28ª 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 317/2021, do Gabinete do
Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2288/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar convênios com instituições financeiras, para concessões de empréstimos consignados
aos servidores municipais, na forma que especifica e contém outras providências. Ofício
319/2021, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento 97/2021, do Vereador Marcos
Felipe da Silva, onde solicita a listagem de todos os imóveis locados pelo município. Ofício
326/2021, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2289/2021 – Autoriza a
abertura de crédito especial para atender as ações dos recursos da Vale, ao orçamento de
Carandaí. Ofício 323/2021, do Gabinete do Prefeito, convidando os Vereadores para
participarem da reunião onde ocorrerá a lotação dos servidores efetivos da municipalidade.
Ofício da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, parabenizando o
Vereador Cor Jesus à frente dos trabalhos legislativos e solicitando intervenção para melhorias
na Comunidade. Ofício nº. 328/2021, da Secretária Municipal de Administração e Finanças,
senhora Adriana Maria do Couto Andrade, encaminhando Relatório de Serviços de
Pavimentação Asfáltica, referente ao Contrato nº. 134/2020. Moção de Aplausos 11/2021, do
Vereador Cor Jesus. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à
disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na
Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2288/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a
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celebrar convênios com instituições financeiras, para concessões de empréstimos consignados
aos servidores municipais, na forma que especifica e contém outras providências à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o
Projeto de Lei 2289/2021 – Autoriza a abertura de crédito especial para atender as ações dos
recursos da Vale, ao Orçamento de Carandaí, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente informou que os pareceres
das comissões ao Projeto de Lei 594/2021, já haviam sido lidos e solicitou ao secretário que
procedesse à leitura do ofício 312/2021, encaminhando Memorando 172/2021, contendo
informações relativas ao Projeto. Projeto de Lei 594/2021 – Dá denominação a logradouro no
Bairro Olaria e dá outras providências. Colocado em primeira e segunda discussões e votações,
foi aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos 11/2021, do Vereador Cor Jesus. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento Verbal do Vereador Luiz
Antonio Henriques, solicitando providências quanto ao desentupimento de canaletas na Rodovia
MG 275, no trecho Carandaí/Capela Nova, principalmente na Serra do Dombe e próximo à
Fazenda São Pedro. Em única discussão e votação, foi aprovado 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. O
Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas. O conteúdo integral desta reunião
encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Israel Luiz Baêta 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”, 13 de setembro de 2021.

COR JESUS MORENO
– Presidente –
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ÉDER DAMASCENO SILVA
– Vice-Presidente –

ISRAEL LUIZ BAÊTA ALVES DE SOUZA
– Secretário–

Ata da 29ª Reunião Ordinária, em 13 de setembro de 2021.

Página 3

