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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos três dias do mês de março de dois e vinte e dois, às dezenove horas e 

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

Vereador Cor Jesus Moreno. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. 

O Presidente convidou o Vereador Luiz Antônio para atuar como Secretário ad hoc. Na chamada 

inicial, feita pelo Secretário, constatou-se a ausência dos Vereadores Éder e Israel e a presença 

dos demais. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a 

palavra ao Secretário para a leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 28/2022, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o nome do Tenente PM Robson José de Assis Vidigal, para concessão de Título de 

Cidadão Honorário. Projeto de Lei 2304/2022, de autoria do Poder Executivo – Autoriza 

abertura de Crédito Especial para aquisição de material pedagógico com recurso do FUNDEB, 

ao Orçamento do Município de Carandaí. Ofício 31/2022, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2305/2022 – Concede revisão geral anual nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do 

Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício 

32/2022, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 12/2022, da Comissão de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Ofício 33/2022, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2306/2022 – Dispõe sobre a abertura de crédito especial que 

especifica e o Projeto de Lei 2307/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito especial que 

especifica. Ofício 12/2022, do Hospital Municipal Sant’Ana, respondendo o Requerimento 

15/2022, do Vereador Marcos Felipe. Ofício 54/2022, da Mesa Diretora, apresentando o 

Projeto de Lei 630/2022 - Concede revisão geral nos vencimentos dos servidores públicos 

ativos e inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição 

Federal; e Projeto de Lei 631/2022 - Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes 

políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, do Município de 

Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Ofício 55/2022, do 

Vereador Marcos Felipe, apresentando o Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 

1 ao Projeto de Lei 621/2021 – Altera dispositivo da Lei nº. 2201/2016, de 16 de março de 2016 

e contém outras providências. Ofício 14/2022, da Associação dos Municípios da Microrregião 
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da Mantiqueira - AMMA, apresentando projetos do Município de Carandaí. Ofício 172/2022, 

da Gerência Executiva da Caixa Econômica – Juiz de Fora, informando a liberação de 

recursos do Programa FINISA. Requerimento 25/2022, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 

26/2022, do Vereador Luiz Antônio. Requerimento 27/2022, da Vereadora Virgínia. 

Requerimento 28/2022, da Vereadora Virgínia. Requerimento 29/2022, da Comissão de 

Serviços. Requerimento 30/2022, do Vereador José Vicente. Requerimento 31/2022, do 

Vereador Marcos Felipe. Requerimento 32/2022, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 

33/2022, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 34/2022, dos Vereadores Virgínia, Marcos 

Felipe e Éder. Requerimento 35/2022, dos Vereadores Virgínia, Marcos Felipe e Éder. 

Representação 3/2022, do Vereador Felipe Costa. Moção 2/2022, do Vereador Valério. 

Indicação 32/2022, do Vereador Luiz Antônio. Indicação 33/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Indicação 34/2022, do Vereador Cor Jesus. Indicação 35/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Indicação 36/2022, do Vereador Felipe Costa. Indicação 37/2022, do Vereador Naamã. 

Indicação 38/2022, do Vereador Naamã. Indicação 39/2022, do Vereador Naamã. Ofício 

52/2022, do Vereador Israel. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que 

estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2304/2022 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Cultura, 

Esportes, Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou os Projetos de Leis 2305/2022, 2306/2022, 

2307/2022, 630/2022 e 631/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Subemenda Modificativa 1 à Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 621/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O 

Vereador Naamã solicitou ao Líder do Poder Executivo que intervisse junto ao Prefeito para que 

seja encaminho à Câmara Municipal alguns pedidos de informações que não foram respondidos 

até a presente data. Tais pedidos referem-se a projetos de leis que encontram em tramitação. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação pela ilegalidade do Projeto de Lei 582/2021 – Reconhece a prática de atividades 

físicas como atividades essenciais à saúde da população no Município de Carandaí.Conforme 

prevê o art. 108 do Regimento Interno, o Presidente colocou em única discussão o parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Marcos Felipe no uso do art. 216 do 

Regimento Interno solicitou sobrestamento aos Projetos de Leis 582/2021, 583/2021 e 584/2021, 

sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 593/2021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
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disponibilização de informações sobre a vacinação da população de Carandaí contra a Covid-

19 e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 2299/2022 – Ratifica alteração 

no contrato de consórcio do CISALV e dá outras providências.Em primeira e segunda discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.O Vereador Felipe Costa comentou o 

Requerimento 24/2022, que fez em nome de todos os Vereadores, no qual solicita informações 

sobre o transporte escolar técnico e universitário, onde apenas dois vereadores assinaram o 

requerimento. Os Vereadores Virgínia e Valério comentaram que o requerimento deveria ser 

feito após os pais de alunos trazerem um abaixo-assinado, conforme foi acordado em reunião 

com os pais de alunos. Requerimento 25/2022, do Vereador Felipe Costa, solicitando ao 

Poder Executivo uma avaliação sobre a limpeza do Córrego do Caolim. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade.Requerimento 26/2022, do Vereador Luiz Antônio, 

solicitando ao Poder Executivo informações sobre o horário de aula dos alunos da creche infantil 

do bairro Cohab.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes.Requerimento 27/2022, da Vereadora Virgínia, solicitando ao Poder Executivo um 

parecer técnico da Comissão de Arborização.Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.Requerimento 28/2022, da Vereadora Virgínia, solicitando ao 

Poder Executivo informações sobre a possibilidade da AMMA realizar um projeto de 

restauração e conservação de bens do município.Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidadedos presentes.Requerimento 29/2022, da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, solicitando ao Poder Executivo a convocação do 

Coordenador de Máquinas e Transportes, para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal.Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidadedos presentes.Requerimento 30/2022, 

do Vereador José Vicente, solicitando ao Poder Executivo o remanejamento de emendas 

impositivas do orçamento 2021.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidadedos 

presentes.Requerimento 31/2022, do Vereador Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo 

informações sobre transporte escolar do Bairro Cohab.Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidadedos presentes.Requerimento 32/2022, do Vereador Felipe Costa, 

solicitando ao Poder Executivo cópia de Relatório da Defesa Civil e do Engenheiro do 

Município, sobre residência no Bairro São Francisco. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidadedos presentes.Requerimento 33/2022, do Vereador Felipe Costa, 

solicitando ao Poder Executivo informações sobre o andamento de reparação das vias públicas 

urbanas e rurais.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidadedos 

presentes.Requerimento 34/2022, dos Vereadores Virgínia, Marcos Felipe e Éder, 
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solicitando à convocação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal.Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidadedos presentes.Requerimento 35/2022, dos Vereadores 

Marcos Felipe, Éder, Naamã e Virgínia, solicitando ao Poder Executivo informações para 

instrução do Projeto de Lei 2304/2022.Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidadedos presentes.Representação 3/2022, do Vereador Felipe Costa, solicitando à 

CEMIG avaliação e vistoria em poste em estrada do Bairro Herculano Pena.Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes.Moção de Pesar 2/2022, do Vereador 

Valério, a ser encaminhada à família enlutada da Sra. Elizabet de Oliveira Celestino.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes.Indicação 32/2022, do 

Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de restabelecimento do sinal de televisão. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes.Indicação 33/2022, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de encascalhamento de estrada no distrito 

Hermilo Alves.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes. O 

Vereador Cor Jesus no uso do art. 144 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta 

daIndicação 34/2022, onde apontava a necessidade de corte de árvores e projeto de reforma de 

praça, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação 35/2022, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de operação tapa-buracos na Avenida Francisco do Carmo, no 

Bairro Ponte Chave.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos 

presentes.Indicação 36/2022, do Vereador Felipe Costa, apontando a necessidade de 

reconstituição de estrada no Bairro Herculano Pena.Em única discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidadedos presentes.Indicação 37/2022, do Vereador Naamã, apontando a 

necessidade de manutenção da estrada do Capão Grande.Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidadedos presentes.Indicação 38/2022, do Vereador Naamã, apontando a 

necessidade de vistoria da Defesa Civil na Rua Professor Camargo, no Bairro Acampamento.Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes.Indicação 39/2022, do 

Vereador Naamã, apontando a necessidade de construção bueiros na comunidade do Córrego 

do Meio. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidadedos presentes.Ofício 

52/2022, do Vereador Israel, justificando sua ausência na 5ª Reunião Ordinária.Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidadedos presentes.Não havendo Vereador inscrito 

na Palavra Livre, oPresidente 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 ausência dos Vereadores Éder e Israel e a presença dos demais 

Vereadores. O Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e quarenta e cinco 

minutos.O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, 



 

Ata da 5ª Reunião Ordinária, em 3 de março de 2022. Página 5 
 

Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior, Secretárioad hot, solicitei a lavratura da presente ata 

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

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 3 de março de 2022.
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