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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

VINTE E TRÊS. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois e vinte e três, às dezenove 

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

pelo Vereador Valério Domingos de Sousa e secretariada pelo Vereador Éder Damasceno Silva. 

O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário, constatou-se a ausência do Vereador Israel 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 4ª Reunião Ordinária. O Secretário procedeu a chamada do 

Vereador Israel. 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 84/2023, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando resposta ao Ofício nº 23/2023, de todos os Vereadores.Ofício 085/2023, 

do Gabinete do Prefeito, apresentando resposta ao Requerimento nº 16/2023, do Vereador Luiz 

Antonio.Ofício 086/2023, do Gabinete do Prefeito, apresentando resposta ao Requerimento nº 

11/2023, do Vereador Luiz Antonio.Ofício 18/2023, da Secretária Municipal de Obras 

Públicas, justificando a impossibilidade de comparecimento à reunião da Câmara (27/02/2023), 

por compromissos anteriormente agendados.Ofício 51/2023, do Ouvidor Geral da Câmara 

Municipal, Vereador Luiz Antônio, encaminhando denúncia de cidadã carandaiense.Ofício 

50/2023, do Vereador Israel, encaminhando os Projetos de Lei 668/2023 que “Visa conceder 

às gestantes diagnosticadas como gestante de alto risco, prioridade e urgência na marcação e 

realização de exames laboratoriais e ultrassonográficos, durante o pré-natal”; e Projeto de Lei 

669/2023, que “Dispõe sobre a utilização de lacre inviolável nas embalagens de alimentos 

entregues em domicílio no município de Carandaí e dá outras providências”.Requerimento 

35/2023, do Vereador Luiz Antonio.Requerimento 36/2023, do Vereador Luiz 

Antônio.Requerimento 37/2023, do Vereador Marcos Felipe.Requerimento 38/2023, da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana.Indicação 22/2023, do Vereador 

Luiz Antônio.Indicação 23/2023, do Vereador Luiz Antônio.Indicação 24/2023, do Vereador 

Luiz Antônio.Indicação 25/2023, do Vereador Luiz Antônio.Indicação 26/2023, do Vereador 

Luiz Antônio.Indicação 27/2023, do Vereador Marcos Felipe.Indicação 28/2023, do Vereador 

Marcos Felipe.Indicação 29/2023, do Vereador Marcos Felipe.Indicação 30/2023, do Vereador 

Eder Damasceno.Indicação 31/2023, do Vereador Eder Damasceno.Indicação 32/2023, do 

Vereador Luiz Antônio.Indicação 33/2023, do Vereador Marcos Felipe.Indicação 34/2023, do 

Vereador Marcos Felipe.Indicação 35/2023, do Vereador Marcos Felipe.Indicação 36/2023, do 

Vereador Marcos Felipe.Indicação 37/2023, do Vereador Marcos Felipe.Indicação 38/2023, do 
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Vereador Marcos Felipe.Moção de Pesar 2/2023, do Vereador Valério.Relatório da Comissão de 

Segurança Pública.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou a denúncia de cidadã carandaiense à Comissão de Participação Popular. 

Encaminhou o Projeto de Lei 668/2023 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 669/2023 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. O Presidente interrompeu os trabalhos 

e convidou o Sr. Jaféte Pascoal da Trindade para adentrar ao Plenário para receber a Comenda 

Barão de Santa Cecília. Devido a compromissos pessoais, o Sr. Jaféte não pôde comparecer à 

Sessão Solene em 20/12/2022 para receber a honraria. O Presidente convidou o Vereador Cor 

Jesus para proceder a entrega da Comenda ao Sr. Jaféte. O Vereador Cor Jesus fez uso da palavra 

e teceu algumas palavras ao homenageado. A referida Comenda foi concedida através do 

Decreto Legislativo 7, de 18 de outubro de 2022. O Sr. Jaféte fez uso da palavra e agradeceu a 

todos pelo reconhecimento. O Presidente agradeceu o homenageado pela presença e passou à 

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 Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do Substitutivo à 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 35/2021 -“Altera Dispositivo da Lei 

Orgânica Municipal”. Em primeiro turno de discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 35/2023, do Vereador Luiz Antonio, solicitando ao Executivo informações 

quanto aos valores gastos com o carnaval. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 36/2023, do Vereador Luiz Antônio, solicitando ao Executivo 

informações quanto à programação para o aniversário da cidade.Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade.Requerimento 37/2023, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando ao Executivo informações sobre a reconstrução do muro da UBS do Campestre.Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.Requerimento 38/2023, da Comissão 

de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, solicitando ao Executivo informações 

acerca do Transporte Público Coletivo do Município.Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade.Indicação 22/2023, do Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de 

recapeamento em ruas dos bairros Vale Verde e Herculano Pena.Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade.Indicação 23/2023, do Vereador Luiz Antônio, apontando a 

necessidade de recapeamento na rua João Blazutti. Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade.Indicação 24/2023, do Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de 

recapeamento na Avenida Brasil.Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade.Indicação 25/2023, do Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de 

melhorias em ruas do Bairro Vale Verde.Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade.Indicação 26/2023, do Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de 
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instalação de lixeiras ou tambores no Distrito de Pedra do Sino.Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade.Indicação 27/2023, do Vereador Marcos Felipe, apontando a 

necessidade de operação tapa buracos e limpeza de ruas na comunidade do Campestre.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 28/2023, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de pintura de identificação de quebra molas e operação tapa 

buracos em rua da comunidade do Campestre.Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade.Indicação 29/2023, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de 

limpeza no entorno da academia ao ar livre da comunidade do Campestre.Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 30/2023, do Vereador Eder Damasceno, 

apontando necessidade de recapeamento asfáltico em ruas do Distrito de Hermilo Alves.Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 31/2023, do Vereador 

Eder Damasceno, apontando necessidade de recapeamento asfáltico em ruas da Comunidade do 

Campestre.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 32/2023, do 

Vereador Luiz Antônio, apontando necessidade de manutenção de rua da COHAB.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 33/2023, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando necessidade de operação tapa buracos na Avenida Brasil e Rua Juiz Osvaldo 

Abritta. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 34/2023, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando necessidade de retirada de terra de estrada na comunidade 

da Chácara.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 35/2023, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando necessidade de manutenção em ponte da comunidade da 

Caieira.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 36/2023, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando necessidade de colocação de cascalho e limpeza de bueiro 

na comunidade do Caetano, Distrito de Hermilo Alves.Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade.Indicação 37/2023, do Vereador Marcos Felipe, apontando 

necessidade recomposição e manutenção em buracos da rua do bairro Rosário.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 38/2023, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando necessidade de extensão em rede elétrica em rua do bairro Coração 

Eucarístico.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.Moção de Pesar 

2/2023, do Vereador Valério, a ser encaminhada à família do Sr. Marinho Teodoro da Silva.Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No uso do art. 245 do Regimento 

Interno, o Vereador José Vicente solicitou que o Presidente agendasse uma reunião com o 

Prefeito, Secretários e Vereadores para tratar de assuntos relacionados às proposições aprovadas 

pela Câmara, diante de muitas cobranças e reivindicações por parte da população. Relatório da 

Comissão de Segurança Pública, sobre denúncia recebida na Ouvidoria. 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 que procedesse a chamada final, 

constatando a presença de todos os Vereadores. O Presidente declarou encerrada a reunião às 
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vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se 

gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Éder Damasceno Silva, Secretário, solicitei a 

lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 27de fevereiro de 2023.

 

 

VALÉRIO DOMINGOS DE SOUSA 

– Presidente – 

 

 

ISRAEL LUIZ BAÊTA ALVES DE SOUZA 

– Vice-Presidente – 

 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA  

– Secretário– 


