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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 

 

Ao primeiro dia do mês de março 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 secretariado 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 edis. Havendo número regimental, o Presidente 

declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 4ª 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 78/2021, da Gerência 

Executiva da Caixa Econômica Federal/ Juiz de Fora, informando a liberação de recursos 

financeiros, referente parcela do Contrato de Financiamento/FINISA. Ofício 1009/2021, da 120ª 

CIA de Polícia Militar de Carandaí, solicitando espaço na reunião ordinária da Câmara 

Municipal em 15/03/2021, para apresentação das ações e resultados da PM. Ofício 89/2021, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 2246/2021 – 

Revoga Leis Municipais. Ofício 90/2021, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de 

Lei 2259/2021 – Revoga Lei Municipal. Ofício 13/2021, da Secretaria Municipal de Governo, 

respondendo as Indicações 6, 7, 8, 14, 17, 30, 35, 36, e Requerimentos 4, 9, 11 e 12. Ofício 

77/2021, do Vereador Luiz Antônio, apresentando o Projeto de Lei 590/2021 – Institui o ensino 

de Noções de Direito no Currículo Escolar do Ensino Fundamental. Ofício 80/2021, do 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando que o membro titular 

Ver. Felipe Costa faltou a três reuniões ordinárias consecutivas e solicitando a convocação do 

suplente para assumir a vaga na comissão. Ofício 81/2021, do Líder da Bancada da Situação, 

informando alteração nos membros da bancada na composição da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana. Ofício 86/2021, do Presidente da Comissão de Participação 

Popular, informando que o reclamante, autor de denúncia encaminhada à Comissão, 

encaminhou e-mail à Ouvidoria comunicando o problema foi solucionado. Indicação 39/2021, 
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do Ver. Luiz Antônio, apontando a necessidade de instalação de quebra-molas ou redutores de 

velocidade nas ruas e colocação de postes com iluminação em avenida do distrito Pedra do Sino. 

Indicação 40/2021, do Ver. Luiz Antônio, apontando a necessidade de alargamento dos mata-

burros e manutenção na estrada da comunidade do Palmeiras. Indicação 41/2021, do Ver. Luiz 

Antônio, apontando a necessidade de manutenção e poda de árvores na estrada que liga os 

municípios de Carandaí e Dores de Campos. Indicação 42/2021, do Ver. Valério Domingos, 

apontando a necessidade de asfaltamento de rua no Bairro Ponte Chave. Indicação 43/2021, do 

Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de patrolamento ou operação tapa-buracos em 

estrada na localidade da Chácara. Indicação 44/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a 

necessidade de revitalização da Praça Abraão Carlos Ferreira, no Bairro da Garça. Indicação 

45/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de reforma de mata-burros na 

comunidade da Chácara. Indicação 46/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade 

de realização de serviços de manutenção de estrada na localidade do Córrego de Herculano Pena. 

Indicação 47/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de calçamento de estrada 

que dá acesso à localidade do Córrego de Herculano Pena. Indicação 48/2021, do Ver. Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de colocação de meio-fio e calçamento de rua no Bairro Santa 

Cecília. Indicação 49/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de construção de 

quebra-molas em rua do Bairro da Garça. Indicação 50/2021, do Ver. Luiz Antônio, apontando 

a necessidade de visita em posto de combustível no distrito Pedra do Sino. Indicação 51/2021, 

do Ver. Luiz Antônio, apontando a necessidade de mudança no fluxo de veículos na Rua 

Coletor Clóvis Teixeira, no Bairro Centro. Indicação 52/2021, do Ver. Cor Jesus, apontando a 

necessidade de realização de Convênio com a ONG Amor Animal. Requerimento 19/2021, do 

Ver. Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a instalação de caixa 

d’água e canalização de água na localidade do Córrego de Herculano Pena. Requerimento 

20/2021, do Ver. José Vicente, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a previsão de 

reforma da Estação Ferroviária do distrito Hermilo Alves. Requerimento 21/2021, do Ver. José 

Vicente, solicitando ao Poder Executivo informações para instrução do Projeto de Lei 

2253/2021. Requerimento 22/2021, da Ver. Virgínia Maria, solicitando a convocação de 

servidores municipais para prestar esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19. 

Representação 8/2021, do Ver. Luiz Antônio, solicitando ao Departamento de Edificações e 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER, que providencie o corte de árvores nas margens 
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da estrada que liga os municípios de Carandaí a Lagoa Dourada. Representação 9/2021, do Ver. 

Marcos Felipe, solicitando à Polícia Militar de Carandaí, a realização de ronda policial na 

comunidade do Córrego de Herculano Pena. Representação 10/2021, dos Vereadores Cor 

Jesus e Luiz Antônio, solicitando à Operadora Vivo providências quanto à baixa qualidade de 

sinal de telefone móvel em períodos chuvosos. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: 

O Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Deferiu o Ofício 89/2021, do Gabinete do Prefeito, e retirou de pauta o Projeto de 

Lei 2246/2021. Encaminhou o Projeto de Lei 2259/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 2259/2021 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e 

Juventude. Em atenção ao Ofício 80/2021, o Presidente declarou vago o cargo ocupado pelo 

Vereador Felipe Costa na Comissão de Legislação, Justiça e Redação; convocou o vereador 

suplente, Marcos Felipe, para assumir a vaga; e informou ao Vereador Felipe Costa que ele 

dispõe de 3 (três) dias para recorrer da decisão ao Plenário da Câmara. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: 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 586/2021 – 

“Autoriza a celebração de convênios com instituições de ensino, para fins de concessão de 

estágios e contém outras providências”. O Vereador Israel Luiz solicitou adiamento de 

discussão, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Indicação 39/2021, do Ver. Luiz 

Antônio, apontando a necessidade de instalação de quebra-molas ou redutores de velocidade nas 

ruas e colocação de postes com iluminação em avenida do distrito Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 40/2021, do Ver. Luiz Antônio, 

apontando a necessidade de alargamento dos mata-burros e manutenção na estrada da 

comunidade do Palmeiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 41/2021, do Ver. Luiz Antônio, apontando a necessidade de manutenção e poda de 

árvores na estrada que liga os municípios de Carandaí e Dores de Campos. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 50/2021, do Ver. Luiz Antônio, apontando a 

necessidade de visita em posto de combustível no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 51/2021, do Ver. Luiz Antônio, apontando a 

necessidade de mudança no fluxo de veículos na Rua Coletor Clóvis Teixeira, no Bairro Centro. 
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Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 8/2021, do Ver. 

Luiz Antônio, solicitando ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais – DEER, que providencie o corte de árvores nas margens da estrada que liga os 

municípios de Carandaí a Lagoa Dourada. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 42/2021, do Ver. Valério Domingos, apontando a necessidade de 

asfaltamento de rua no Bairro Ponte Chave. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 43/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de 

patrolamento ou operação tapa-buracos em estrada na localidade da Chácara. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 44/2021, do Ver. Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de revitalização da Praça Abraão Carlos Ferreira, no Bairro da Garça. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 45/2021, do Ver. 

Marcos Felipe, apontando a necessidade de reforma de mata-burros na comunidade da Chácara. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 46/2021, do Ver. 

Marcos Felipe, apontando a necessidade de realização de serviços de manutenção de estrada na 

localidade do Córrego de Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 47/2021, do Ver. Marcos Felipe, apontando a necessidade de 

calçamento de estrada que dá acesso à localidade do Córrego de Herculano Pena. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 48/2021, do Ver. Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de colocação de meio-fio e calçamento de rua no Bairro Santa Cecília. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 49/2021, do Ver. 

Marcos Felipe, apontando a necessidade de construção de quebra-molas em rua do Bairro da 

Garça. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 19/2021, 

do Ver. Marcos Felipe, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a instalação de caixa 

d’água e canalização de água na localidade do Córrego de Herculano Pena. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 9/2021, do Ver. Marcos Felipe, 

solicitando à Polícia Militar de Carandaí, a realização de ronda policial na comunidade do 

Córrego de Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 52/2021, do Ver. Cor Jesus, apontando a necessidade de realização de Convênio 

com a ONG Amor Animal. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 20/2021, do Ver. José Vicente, solicitando ao Poder Executivo informações 

sobre a previsão de reforma da Estação Ferroviária do distrito Hermilo Alves. Em única 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 21/2021, do Ver. José 

Vicente, solicitando ao Poder Executivo informações para instrução do Projeto de Lei 

2253/2021. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

22/2021, da Ver. Virgínia Maria, solicitando a convocação de servidores municipais para 

prestar esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Representação 10/2021, dos Vereadores Cor Jesus e Luiz 

Antônio, solicitando à Operadora Vivo providências quanto à baixa qualidade de sinal de 

telefone móvel em períodos chuvosos. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. No uso do art. 133, inciso VII, do Regimento Interno, o Presidente requereu a 

inserção de voto de pesar, em nome de todos os vereadores, pelo falecimento do Sr. Célio 

Rodrigues Oliveira falecido em 27/02/2021. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Vereador Israel Luiz convidou todos os vereadores para a audiência pública, dai 

03/03/2021, às 19h, para discussão de questões relacionadas à Covid-19. 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-se a presença de todos os edis e declarou 

encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. O conteúdo integral desta 

reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Israel Luiz Baeta 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”, 1º de março de 2021. 
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