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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 34ª 

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 352/2021, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2293/2021 – Autoriza o Município a 

firmar convênio com a Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira - AMMA. 

Correspondência do Procon Municipal de Carandaí/MG, sobre representações encaminhadas 

à empresa de telefonia Vivo. Indicação 178/2021, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 

179/2021, do Vereador Éder. Indicação 180/2021, do Vereador Éder. Indicação 181/2021, do 

Vereador Éder. Requerimento 121/2021, do Vereador Israel. Requerimento 123/2021, da 

Vereadora Virgínia. Requerimento 124/2021, do Vereador Israel. Requerimento 125/2021, do 

Vereador Felipe Costa. Representação 38/2021, do Vereador José Vicente. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 

Lei 2293/2021 às Comissões de Legislação, Justiça Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: No uso do art. 215 do Regimento Interno, o Vereador Éder 

solicitou vista à Emenda Modificativa 1 ao 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, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Vereador Israel no uso do art. 216 do Regimento 

Interno solicitou sobrestamento por 15 (quinze) dias ao Projeto de Lei 2284/2021- Altera 
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dispositivo da Lei nº. 2201, de 16 de março de 2016 e contém outras providências, sendo o 

pedido aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão 

Especial pela aprovação do Projeto de Resolução 5/2021 - Acrescenta dispositivos na 

Resolução 12, de 13 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Carandaí. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação 

do Projeto de Decreto Legislativo 5/2021 – Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor 

Alvimar Afonso Barbosa. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Indicação 178/2021, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de manutenção em 

barranco na localidade do Corte de Pedra. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 179/2021, do Vereador Éder, apontando a necessidade patrolamento e 

encascalhamento de estradas nas localidades de Ressaca, Três Pontes e Retiro do Baú. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 180/2021, do Vereador Éder, 

apontando a necessidade de construção de quadra esportiva na localidade de Moreiras. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 181/2021, do Vereador Éder, 

apontando a necessidade de limpeza e poda de árvores no Bairro Vila Real. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 121/2021, do Vereador Israel, 

solicitando à Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana informações sobre Pregão Eletrônico 

34/2021. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

123/2021, da Vereadora Virgínia, solicitando ao Poder Executivo à convocação de servidores 

públicos para prestar esclarecimento na Câmara Municipal. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 124/2021, do Vereador Israel, solicitando ao Poder 

Executivo o cumprimento de leis municipais. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 125/2021, do Vereador Felipe Costa, solicitando ao Poder 

Executivo informações quanto a possibilidade de abertura de rua no Bairro Vila Real e 

cercamento da reserva ecológica. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Representação 38/2021, do Vereador José Vicente, solicitando ao Poder Executivo que tome 

providências para reabertura dos atendimentos na agência do INSS, em Carandaí. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Israel fez uso da palavra e fez 

comentários sobre o Projeto de Lei 2284/2021. O Presidente informou que dia 29/10/2021 será 

concedido ponto facultativo no expediente da Câmara Municipal, em comemoração do dia do 
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servidor público. Em razão do recesso no expediente da Câmara Municipal, no dia 1º de 

novembro, o Plenário deliberou por transferir a 36ª Reunião Ordinária para dia 05/11/2021 de 

novembro, às 9h (nove horas). O Presidente lembrou a todos sobre o evento com o tema 

“Processo Legislativo Municipal e o Papel do Vereador”, no dia 26/10/2021. Informou, também, 

que a assessoria contábil da Casa encontra-se a disposição para informações e esclarecimentos 

sobre as emendas impositivas. A Vereadora Virgínia fez uso da palavra e falou sobre a sua 

participação na audiência pública da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que abordou o tema 

energia elétrica. 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 a presença de todos os vereadores. O Presidente 

declarou encerrada a reunião às vinte horas e trinta 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”, 25 de outubro de 2021. 
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