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ATA DA TRIGÉSIMA NOVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

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

horas e quarenta 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 38ª 

Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade com as 

devidas correções apresentadas ao plenário. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse 

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

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 389/2021, da Vereadora Virgínia Maria de 

Queiroz, apresentando o Projeto de Lei 622/2021 – Declara a Associação Cultural e Esportiva 

de Carandaí, Entidade de Utilidade Pública Municipal. Oficio 380/2021, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo Requerimento nº. 135/2021 do Vereador Israel. Ofício – Apresentação de 

Denúncia do Vereador Felipe Costa Franco Vieira. Ofício – Apresentação de Denúncia, 

Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior. Indicação 192/2021, do Vereador Pedro Marconi. 

Indicação 193/2021, do Vereador Pedro Marconi. Indicação 194/2021, do Vereador Felipe 

Costa. Indicação 195/2021, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 143/2021, do Vereador 

Marcos Felipe. Requerimento 144/2021, do Vereador José Vicente. Representação 42/2021, do 

Vereador Marcos Felipe. Representação 43/2021, do Vereador Marcos Felipe. Moção de 

Aplausos 19/2021, do Vereador Valério. Moção de Aplausos 20/2021, do Vereador Israel. 

Moção de Aplausos 21/2021, da Vereadora Virgínia. Moção de Aplausos 22/2021, do Vereador 

Marcos Felipe. Moção de Aplausos 23/2021, do Vereador Pedro Marconi. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente encaminhou o 

Projeto de Lei 622/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Presidente, no uso do 

art. 16 da Resolução 7/2017, recebeu as denúncias apresentadas pelos Vereadores Felipe Costa 
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Franco Vieira e Luiz Antônio Henriques Júnior, e notificou os denunciados para oferecerem 

manifestação no prazo de cinco dias. 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 614/2021 – Dá 

denominação a logradouro no Bairro Jaime Santos e dá outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em primeira discussão 

a 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. Em 

primeira votação, foi aprovada por unanimidade. Colocada em segunda discussão, o Vereador 

Israel no uso do art. 215 do Regimento Interno 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 concedido pelo Presidente. O 

Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 

aprovação da Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2293/2021 – Autoriza o Município a firmar 

convênio com a Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira – AMMA. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a 

leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2293/2021 – Autoriza o Município a 

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

Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Valério 

no uso do art. 169, §2º, do Regimento Interno solicitou dispensa de interstício para a terceira 

discussão e votação ao Projeto de Lei 2293/2021, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O 

Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse 

a redação final. Retomando os trabalhos, o Presidente colocou em terceira discussão e votação o 

Projeto de Lei 2293/2021, sendo aprovado por unanimidade. Indicação 192/2021, do Vereador 

Pedro Marconi, apontando a necessidade de recomposição de pavimentação de ruas na 

comunidade da Caieira. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

193/2021, do Vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de construção de praça na 
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comunidade da Caieira. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

194/2021, do Vereador Felipe Costa, apontando a necessidade de colocação de placas de 

trânsito nos Bairros Praia e Olímpico. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 195/2021, do Vereador Felipe Costa, apontando a necessidade de 

recapeamento e alteamento de meio-fio na Rua João Cirilo, no Bairro Cohab. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 143/2021, do Vereador 

Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo informações sobre o Parque Aquático Municipal. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 144/2021, do 

Vereador José Vicente, solicitando que sejam convidados os representantes da AMMA para 

prestarem informação na Câmara Municipal dia 25/11/2021, às 10h30. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 42/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando a CEMIG a realização de estudo em rede elétrica em rua do distrito Hermilo Alves. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 43/2021, do 

Vereador Marcos Felipe, solicitando ao DER/MG a colocação de placas na rodovia MG-275. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 19/2021, do 

Vereador Valério, a ser encaminhada ao Sr. Jackson da Costa. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 20/2021, do Vereador Israel, a ser 

encaminhada aos profissionais de enfermagem do Município. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 21/2021, da Vereadora Virgínia, a ser 

encaminhada à Associação de Feirantes de Carandaí – ASFEC. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 22/2021, do Vereador Marcos Felipe, a ser 

encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 23/2021, do Vereador Pedro Marconi, a ser 

encaminhada ao Sr. Leandro Augusto Pinto Abidalla. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. No uso do art. 245, IV, do Regimento Interno, a Vereadora Virgínia 

convidou os vereadores para o evento “E agora, o que fazer?” no dia 26/11/2021, às 19h, na 

Câmara Municipal; e também, discorreu sobre alguns comentários que foram feitos à sua pessoa 

com relação à tramitação do Projeto de Lei 2294/2021, de que a mesma estaria atrasando a sua 

tramitação e votação. O Vereador Marcos Felipe no uso do art. 245, IV, do Regimento Interno, 

também, discorreu sobre o Projeto de Lei 2294/2021. O Vereador Israel no uso do art. 245, IV, 
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do Regimento Interno, falou sobre a necessidade de adequação do Projeto de Lei 2294/2021, 

com vista a corrigir anomalias, para que muitos profissionais não sejam prejudicados. Para tanto, 

o projeto necessitará da apresentação de emendas. O Vereador Israel Luiz retirou a sua inscrição 

na palavra livre. Inscrito na palavra livre, o Vereador Felipe Costa falou sobre as notícias que 

estão sendo veiculadas nas redes sociais sobre sua pessoa e sobre a denuncia apresentada ao 

Conselho de Ética e do Decorro Parlamentar. A Vereadora Virgínia fez uso da palavra e se 

contrapôs às publicações feitas pelo Vereador Felipe Costa, onde foi publicado que todos os 

vereadores da bancada da situação tinham votado pela reprovação de seus requerimentos na 38ª 

Reunião Ordinária. A Vereadora Virgínia esclareceu que não votou contra os requerimentos do 

Vereador Felipe Costa e que este deveria prestar mais atenção e não generalizar suas falas e 

publicações. As íntegras de todas as discussões, dos pedidos de palavra e da palavra livre 

encontram-se gravadas e arquivadas eletronicamente. 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 

reunião às vinte horas e cinqüenta 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”, 22 de novembro de 2021. 
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