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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois e vinte e um, às nove 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 33ª 

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: Indicação 170/2021, da 

Vereadora Virgínia. Indicação 171/2021, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 172/2021, do 

Vereador Valério. Indicação 173/2021, dos Vereadores Pedro Marconi e Israel. Indicação 

174/2021, do Vereador Luiz Antônio. Indicação 175/2021, do Vereador Valério. Indicação 

176/2021, do Vereador Luiz Antônio. Indicação 177/2021, do Vereador Pedro Marconi. 

Requerimento 119/2021, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 120/2021, do Vereador 

Valério. Representação 37/2021, do Vereador Luiz Antônio. Moção 13/2021, do Vereador 

Marcos Felipe. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

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

Secretaria. 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 612/2021 – Institui a política de 

atendimento à mulher vítima de violência no município de Carandaí/MG. Em terceira discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade.  O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação 

final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 613/2021 – Autoriza a 

instituição da Carteira Municipal de Identificação do Autista – CMIA, para as pessoas com 

transtornos do espectro autista (TEA) residentes no município de Carandaí e dá outras 

providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Luiz 

Antônio, no uso do art. 215 do Regimento Interno solicitou vista à Emenda Modificativa 1 ao 
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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. 

Indicação 170/2021, da Vereadora Virgínia, apontando a necessidade de criação do Programa 

“Vale Feira”. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

171/2021, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de limpeza e manutenção em 

quadra esportiva e operação tapa-buracos em rua do Bairro Acampamento. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 172/2021, do Vereador Valério, apontando a 

necessidade de criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa 

Idosa. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 173/2021, dos 

Vereadores Pedro Marconi e Israel, apontando a necessidade de extensão de rede elétrica em 

rua do Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 174/2021, do Vereador Luiz Antônio, apontando a necessidade de melhorias no 

pavimento de rua no Bairro Nossa Senhora do Rosário. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. O Vereador Valério no uso do art. 144 do Regimento Interno 

solicitou a retirada de pauta da Indicação 175/2021, do Vereador Valério, onde apontava a 

necessidade de recomposição de calçamento em rua do Bairro Ponte Chave, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Indicação 176/2021, do Vereador Luiz Antônio, apontando a 

necessidade de colocação de sinalização próximo ao pontilhão. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Indicação 177/2021, do Vereador Pedro Marconi, apontando a 

necessidade de melhorias em rua que dá acesso comunidade da Caieira. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 119/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando ao Poder Executivo informações sobre comissões administrativas. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 120/2021, do Vereador 

Valério, solicitando ao Poder Executivo informação sobre edital de contratação de profissionais 

da educação. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 

37/2021, do Vereador Luiz Antônio, solicitando à MRS Logística a colocação de sinalização 

próxima ao pontilhão. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de 

Aplausos 13/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva, a ser encaminhada à Escola Estadual 

Francisco do Carmo. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pela Ordem, 

o Vereador Marcos Felipe parabenizou o Vereador Israel pelo dia do médico, estendendo o 
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cumprimento a todos os demais profissionais médicos. No uso do art. 245, VI do Regimento 

Interno, o Vereador Naamã falou sobre a situação da ponte localizada na comunidade de 

Palmeiras, visto que até a presente data nenhuma providência foi tomada pelos municípios de 

Carandaí e Casa Grande e a ponte oferece sério risco de acidentes aos usuários. Pela Ordem, o 

Vereador Pedro Marconi cobrou a inclusão na Ordem do Dia de projetos de leis que estão aptos a 

irem à discussão e votação em plenário. O Presidente comentou as representações enviadas à 

empresa Vivo e que não foram respondidas. 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 e uma 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”, 18 de outubro de 2021. 
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