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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

Aos oito dias do mês de novembro de dois e vinte e um, às dezenove horas e 

vinte 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 Secretáriopara a leitura da ata da 36ª 

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: Correspondência do 

PROCON Municipal de Carandaí, encaminhando resposta da Telefônica VIVO. Ofício 

1825/2021, do Gabinete do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro, informando a liberação de 

emenda parlamentar para a construção da quadra desportiva da Escola Municipal “Tia Catarina 

Puiatti”.Indicação 187/2021, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 188/2021, do Vereador 

Felipe Costa. Requerimento 127/2021, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 128/2021, do 

Vereador Marcos Felipe. Requerimento 129/2021, da Vereadora Virgínia. Requerimento 

130/2021, do Vereador Éder. Representação 39/2021, de todos os Vereadores. Representação 

40/2021, de todos os Vereadores. Moção 14/2021, do Vereador Felipe Costa. Moção 15/2021, do 

Vereador Felipe Costa. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

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

Secretaria. No uso do art. 144 do Regimento Interno, a Vereadora Virginia Maria solicitou a 

retirada de pauta do Requerimento 129/2021, onde solicitava ao Poder Executivo informações 

sobre adesão do município ao Programa Digitaliza Brasil; sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: Indicação 187/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de manutenção de rua no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 188/2021, do Vereador Felipe Costa, 
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apontando a necessidade de manutenção de ruas e estradas na comunidade do Campestre. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 127/2021, do 

Vereador Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a Defesa Civil. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 128/2021, do 

Vereador Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo informações sobre contratos da 

Secretaria de Educação. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 130/2021, do Vereador Éder, solicitando ao Poder Executivo informações sobre 

conservação de estradas rurais. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Representação 39/2021, de todos os Vereadores, solicitando o agendamento de reunião com a 

Unidade Regional de Minas Gerais da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 

para discutir problemas relacionados à empresa Invepar Rodovias – VIA 040. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 40/2021, de todos os 

Vereadores, solicitando o agendamento de reunião com a Superintendência Regional de Minas 

Gerais da Polícia Rodoviária Federal - PRF, para discutir problemas relacionados à empresa 

Invepar Rodovias – VIA 040. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Moção de Aplausos 14/2021, do Vereador Felipe Costa, a ser encaminhada ao atleta Rafael 

Tavares da Cruz, campeão mineiro e mundial no levantamento de peso no Supino. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos 15/2021, do Vereador 

Felipe Costa, a ser encaminhada ao atleta Gabriel Rodrigues Duarte, campeão mineiro no 

levantamento de peso no Supino, na categoria até 90kg. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do 

convite do Sindicato dos Produtores Rurais de Carandaí para posse da nova diretoria dia 

11/11/2021. O Presidente solicitou aos Líderes das Bancadas da Situação e Oposição que 

indicassem seus representantes para compor a Comissão Permanente de Segurança Pública, 

inserida no Regimento Interno desta Casa com a promulgação da Resolução 3, de 05/11/2021. A 

Bancada da Situação indicou os Vereadores Israel e Luiz Antônio, como membros titulares, e a 

Vereadora Virgínia e Vereador Éder, como membros suplentes. A Bancada da Oposição indicou 

o Vereador Marcos Felipe, como membro titular, e o Vereador Naamã, como membro suplente. 

O Presidente lembrou os Vereadores quanto ao prazo para a apresentação das emendas 

impositivas. O Vereador Israel no uso do art. 245, inciso VI do Regimento Interno, comentou a 
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colocação das placas de carga/descarga na cidade e as aplicações de multas feitas pela Polícia 

Militar quando os cidadãos param nestes locais. O Presidente informou que tendo em vista o 

término da Sessão Legislativa 2021, a Câmara Municipal realizará a Sessão Solene para entrega 

dos títulos (Cidadão Honorário, Cidadão Benemérito e Moção de Aplausos). Os Vereadores que 

ainda desejarem apresentar Moção de Aplausos deverão fazê-la até a próxima reunião ordinária, 

tendo em vista que o setor de licitação da Câmara necessita de tempo hábil para realizar o 

processo de compra das placas de homenagem. Lembrou que cada vereador pode apresentar duas 

moções de aplausos por ano. O Presidente consultou o Plenário quanto à transferência da 38ª 

Reunião Ordinária no dia 15/11/2021, em razão do feriado nacional do Dia da Proclamação da 

República. O Plenário deliberou por realizar a reunião na sexta-feira, dia 19/11/2021, às 9h (nove 

horas). 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 a presença de todos 

os vereadores. O Presidente declarou encerrada a reuniãoàs vinte horas e cinquenta e cinco 

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”, 8 de novembro de 2021. 
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