
 

Ata da 30ª Reunião Ordinária, em 20 de setembro de 2021. Página 1 
 

ATA DA TRIGÉSIMAREUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE DE SETEMBRODE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

Aos vinte dias do mês de setembro de dois e vinte e um, 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 presença de todos os vereadores. Havendo número regimental, o 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para a leitura da ata da 29ª 

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 852/2021, do 

Gabinete do Deputado Estadual Coronel Henrique, comunicando a indicação de emenda 

parlamentar no valor de R$50.000,00, em favor da Escola Estadual Prefeito Gentil Pereira Lima. 

Ofício 329/2021, do Gabinete do Prefeito, respondendo o requerimento verbal da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para instrução do Projeto de Lei 2287/2021. Ofício 

330/2021, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2290/2021 – Altera 

dispositivos da Lei nº. 2353/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável aos 

servidores públicos municipais, promove adequação à estrutura administrativa e dá outras 

providências. Ofício 321/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva, apresentando a Emenda 

Aditiva 5 ao Projeto de Lei Complementar 203/2021 – Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Municipal e estabelece normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município de Carandaí. 

Indicação 147/2021, do Vereador Cor Jesus Moreno. Indicação 148/2021, do Vereador Valério 

Domingos de Sousa. Indicação 149/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva. Indicação 

150/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva. Indicação 151/2021, do Vereador Marcos Felipe 

da Silva. Indicação 152/2021, do Vereador José Vicente de Oliveira. Requerimento 105/2021, 

do Vereador Cor Jesus Moreno. Requerimento 106/2021, do Ver. Naamã Neil Resende da 

Rocha. Representação 33/2021, do Vereador Éder Damasceno Silva. Relatório da Comissão de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O 

Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, 

informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2290/2021 e a Emenda 

Aditiva 5 ao Projeto de Lei Complementar 203/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e 
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Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

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

leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei 594/2021 – Dá denominação a logradouro no Bairro Olaria e dá outras providências. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 

1 ao Projeto de Lei 605/2021 – Autoriza a instituição no município de Carandaí do Programa 

“Ajude a Ajudar” e estabelece os requisitos básicos a serem observados em sua implantação.O 

Vereador Felipe Costa solicitou que constasse em ata que o Vereador Valério Domingos, em sua 

discussão, se desviou da matéria em debate. No mesmo sentido, o Vereador Valério Domingos, 

solicitou que fosse registrado, que o Vereador Felipe Costa também se desviou da matéria em 

debate. Em primeira e segunda discussões e votações, a emenda recebeu cinco votos favoráveis e 

cinco votos contrários, tendo o Presidente votado pela aprovação da emenda. O Presidente 

colocou em primeira e segunda discussões e votações o Projeto de Lei 605/2021 – Autoriza a 

instituição no município de Carandaí do Programa “Ajude a Ajudar” e estabelece os requisitos 

básicos a serem observados em sua implantação, sendo aprovado por unanimidade. 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 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. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. 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 2289/2021 – 

Autoriza a abertura de crédito especial para atender as ações dos recursos da Vale, ao 

orçamento de Carandaí. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei Complementar 

203/2021 – Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece normas de Direito 

Tributário aplicáveis ao Município de Carandaí. Em primeira e segunda discussões e votações, 

foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação da 

Emenda Aditiva 2 ao Projeto de Lei Complementar 203/2021 – Dispõe sobre o Sistema 

Tributário Municipal e estabelece normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município de 
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Carandaí. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovada por unanimidade. O 

Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação da Emenda Aditiva 3 ao Projeto de 

Lei Complementar 203/2021 – Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece 

normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município de Carandaí. Em primeira e segunda 

discussões e votações, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 4 ao 

Projeto de Lei Complementar 203/2021 – Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e 

estabelece normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município de Carandaí. Em primeira e 

segunda discussões e votações, foi aprovada por unanimidade.Indicação 147/2021, do Vereador 

Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de realização de parceria público-privada entre o 

Município e a empresa Engesol Indústria e Mineração, para o calçamento poliédrico de trechos 

declives na estrada que liga a BR-040 à localidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 148/2021, do Vereador Valério Domingos de Sousa, 

apontando a necessidade de destinação de emendas impositivas aprovadas para o orçamento de 

2020. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 149/2021, do 

Vereador Marcos Felipe da Silva, apontando a necessidade de manilhamento da Rua Francisco 

Monteiro, no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 150/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva, apontando a 

necessidade de limpeza e canalização de águas pluviais na Rua Lírio do Campo, no Bairro Vale 

Verde. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 151/2021, do 

Vereador Marcos Felipe da Silva, apontando a necessidade de instalação e ajuste de tampões em 

buracos na Rua João Cirilo, no Bairro Olímpico. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 152/2021, do Vereador José Vicente de Oliveira, reiterando a Indicação 

1/2021, apontando a necessidade de realização de estudos técnicos para solucionar os 

alagamentos na Rua Major João Rocha, Bairro Estação. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento verbal do Vereador Felipe Costa, solicitando ao 

Poder Executivo informações sobre estudos técnicos realizados para solucionar problemas de 

alagamentos próximos ao Terminal Rodoviário. Em única discussão e votação, o requerimento 

foi reprovado por seis votos contrários e quatro favoráveis. Requerimento 105/2021, do 

Vereador Cor Jesus Moreno, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, para a realização de visita na Comunidade do Chuí, para 

verificar a viabilidade de atendimento ao Ofício 144/2021 dirigido a esta Casa. Em única 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 106/2021, do Vereador 

Naamã Neil Resende da Rocha, solicitando ao Poder Executivo informações para instrução do 

Projeto de Lei Complementar 203/2021. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Representação 33/2021, do Vereador Éder Damasceno Silva, solicitando à 

empresa MRS Logística a doação de lixeiras para a Comunidade do Campestre. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Relatório da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, sobre denúncia apresentada pela Associação Comunitária do 

Bairro Herculano Pena, a respeito da poluição ambiental por parte da empresa Carandaí 

Agroindustrial Ltda. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Vereadora 

Virgínia Maria de Queiroz convidou todos os vereadores para a 1ª Jornada Elas por Elas, que 

será realizada dia 22/09/2021, a partir de 19h, na sede da Câmara Municipal. 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 e duas horas e quinze minutos.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”, 20 de setembro de 2021. 
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