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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

 

Aos dezenove dias do mês de abril 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. O Presidente convidou o Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior 

para atuar como Secretário ad hoc. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino 

Nacional. Na chamada inicial, feita pelo Secretário constatou-se a ausência do Vereador Israel 

Luiz e a presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a 

sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 11ª 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 160/2021, do Gabinete do Prefeito, 

agradecendo o Vereador Luiz Antônio pela liderança na Casa Legislativa. Ofício 163/2021, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2267/2021 – Dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. Ofício s/n, da 

EMATER/Carandaí, apresentando o Relatório de Atividades - 2020. Ofício 158/2021, do 

Vereador Luiz Antônio, solicitando a retirada de pauta dos Projetos de Leis 578/2021 e 

580/2021. Ofício 161/2021, da Vereadora Virgínia Maria, apontando a necessidade de 

contratação de profissional intérprete de libras. Indicação 84/2021, do Vereador Marcos Felipe. 

Indicação 87/2021, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 52/2021, do Vereador Marcos 

Felipe. Requerimento 53/2021, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 54/2021, do 

Vereador Marcos Felipe. Indicação 85/2021, da Vereadora Virgínia Maria. Indicação 86/2021, 

da Vereadora Virgínia Maria. Requerimento 51/2021, do Vereador Valério Domingos. 

Representação 18/2021, do Vereador Luiz Antônio. Moção de Aplausos 4/2021, dos 

Vereadores Luiz Antônio e Israel Luiz.Ofício 159/2021, dos Vereadores Cor Jesus e Israel 

Luiz, apresentando o Projeto de Lei 597/2021 – Dispõe sobre feriados municipais.O Vereador 

Marcos Felipe solicitou a retirada de pauta do Requerimento 54/2021, onde solicitava à 

Secretaria de Educação informações sobre as contratações de profissionais da educação, sendo o 
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pedido deferido pelo Presidente. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria.Encaminhou o Projeto de Lei 2267/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Relatório de Atividades 

2020 da EMATER/Carandaí à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável. Deferiu o Ofício 158/2021 do Vereador Luiz Antônio e retirou de 

tramitação os Projetos de Leis 578/2021 a 580/2021. Encaminhou o Projeto de Lei 597/2021 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nos termos do art. 169, §2º do Regimento Interno, o 

Vereador Luiz Antônio solicitou dispensa de interstício para discussão e votação do Projeto de 

Lei 597/2021, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a reunião para 

que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se reunisse para elaboração do parecer ao 

Projeto de Lei 597/2021. Retomando os trabalhos o Presidente passou à 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 

aprovação do Projeto de Lei 597/2021 – Dispõe sobre feriados municipais. Em primeira, 

segunda e terceira discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de 

Resolução 3/2021 – Institui o banco de idéias legislativas no município de Carandaí e contém 

outras providências.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 588/2021 – Inclui no Calendário Oficial de Festas e Eventos do 

município de Carandaí, a “Semana Escolhi Esperar”, que trata da prevenção e conscientização 

sobre gravidez precoce e dá outras providências.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 595/2021 – Concede revisão geral anual nos 

vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 

37, inciso X, da Constituição Federal.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 2259/2021 – Revoga Lei Municipal.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 2264/2021 – 
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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.Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de 

Lei 572/2021 – Dá denominação a logradouro no loteamento Ana Fernandes no Bairro Ponte 

Chave. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Naamã, no uso do art. 215 do Regimento Interno, solicitou vista ao Projeto de 

Resolução 2/2021 – Institui a leitura de texto da Bíblica Sagrada, do Alcorão ou de qualquer 

outro credo religioso, no início de cada reunião ordinária ou extraordinária da Câmara 

Municipal, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Vereador Naamã no uso do art. 215 do 

Regimento Interno solicitou vista ao Projeto de Lei 587/2021 – Dispõe sobre o fornecimento de 

merenda escolar diferenciada para os alunos diagnosticados com diabetes, obesidade, celíacos 

e alérgicos à lactose, nas escolas da rede pública do município de Carandaí e dá outras 

providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 592/2021 – Dá denominação a 

logradouro no Bairro Olaria e dá outras providências.Em primeira, segunda e terceira 

discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Éder no uso do art. 215 do 

Regimento Interno solicitou vista ao Projeto de Lei 2244/2021 – Altera o inciso I e II do art. 43 

da Lei Municipal nº 2157/2014, que dispõe sobre as alíquotas de contribuição dos servidores 

ativos de qualquer dos poderes do município, suas autarquias, fundações e empresas públicas, 

sendo o pedido deferido pelo Presidente. Indicação 84/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de adiamento da cobrança do IPTU 2021. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 87/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de rebaixamento de quebra-molas no Distrito Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 52/2021, do Vereador 

Marcos Felipe, solicitando ao Executivo informações sobre a merenda escolar e contratação de 

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

Requerimento 53/2021, do Vereador Marcos Felipe, reiterando o Requerimento 19/2021, onde 

solicita ao Executivo informações sobre instalação de caixa d’água e canalização, na localidade 
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do Córrego de Herculano. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Indicação 85/2021, da Vereadora Virgínia Maria, apontando a necessidade de contratação de 

intérprete de libras para comunicações em atos do Poder Executivo. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade.Indicação 86/2021, da Vereadora Virgínia Maria, 

apontando a necessidade de reforma de prédio público na comunidade de Santa Cecília.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 do Requerimento 51/2021, onde solicitava ao 

Poder Executivo informações sobre a convocação de servidores, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. Representação 18/2021, do Vereador Luiz Antônio, solicitando a Invepar Rodovias 

– Via 040, a reconstrução de ponto de ônibus na entrada do Bairro Ponte Chave. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Moção de Aplausos 4/2021, dos Vereadores 

Luiz Antônio e Israel Luiz, a ser encaminhada aos profissionais de saúde do município. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 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 para que 

procedesse a chamada final, constatando-se aausência do Vereador Israel e a presença dos 

demais edis e declarou encerrada a reuniãoàs vinte e duas horas e cinco minutos.O conteúdo 

integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Luiz 

Antônio Henriques Júnior, Secretário ad hoc, solicitei a lavratura da presente ata que, após 

aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 19 de abril de 2021. 
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