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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois e vinte e um, às dezenove horas e 

vinte e cinco 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 justificou a ausência do Vereador Luiz Antônio, por motivos particulares. O 

Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário, constatou-se a ausência do Vereador Luiz Antônio e a presença dos demais 

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

palavra ao Secretário para a leitura da ata da 41ª 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 396/2021, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2296/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 2391/2020, 

que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Carandaí para o exercício de 2021, e dá 

outras providências. Ofício 446/2021, da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, 

apresentando as Emendas Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de Lei 620/2021 - Dispõe 

sobre o Programa Saúde Transparente, que visa tornar público, na internet, a listagem de 

espera dos pacientes que aguardam por consultas (detalhadas por especialidade), exames, 

intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde 

do município, e dá outras providências.Ofício 447/2021, da Bancada da Oposição, 

encaminhando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2286/2021- Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. 

Correspondência da Câmara Municipal de Juiz de Fora, convidando para reunião na Câmara 

Municipal de Barroso dia 17/12/2021. Correspondência da Via 040, encaminhando divulgação 

de audiência pública ANTT. A Vereadora Virgínia Maria comentou a correspondência da Via 

040. Requerimento 160/2021, do Vereador José Vicente. Requerimento161/2021, do Vereador 

Israel. Indicação 206/2021, do Vereador José Vicente. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 
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Lei 2296/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou às Emendas Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de Lei 

620/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 

ao Projeto de Lei 2286/2021às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. O Presidente consultou o Plenário quanto ao agendamento de 

reunião extraordinária para 15/12/2021, às 9h, para discussão do Projeto de Lei 2296/2021, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Valério Domingos, Presidente da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, convocou os membros da comissão 

para reunião no dia 14/12/2021, às 8h. O Presidente consultou o Plenário para inclusão dos 

Projetos de Leis 2286/2021 e 2295/2021 na Ordem do Dia da reunião extraordinária no dia 

15/12/2021. O Plenário deliberou apenas pela inclusão do Projeto de Lei 2295/2021, visto que o 

Projeto de Lei 2286/2021 ainda carece da apresentação das emendas impositivas pelos 

parlamentares. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 6/2021 – Dispõe sobre a 

Sessão Solene da Câmara Municipal e contém outras providências. Em terceira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu à leitura do parecer 

de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 617/2021 – 

Cria o Programa Municipal de Incentivo à análise e correção do solo – PROMASOLO de 

Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei 2284/2021- Altera dispositivo da Lei nº. 2201, de 16 de março de 

2016 e contém outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Vereador Israel no uso do art. 215 do Regimento Interno, solicitou 

vista à Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 619/2021 – Autoriza o Município a criar o 

Programa de Apoio aos Estudantes de Nível Técnico e Superior e dá outras providências, sendo 

o pedido deferido pelo Presidente. Tendo em vista o pedido de vista do Vereador Israel fica 

prejudicado a discussão e votação do Projeto de Lei 619/2021 – Autoriza o Município a criar o 

Programa de Apoio aos Estudantes de Nível Técnico e Superior e dá outras providências. 

Requerimento 160/2021, do Vereador José Vicente, reiterando o Requerimento 28/2021, 

solicitando placas indicativas com nomes das ruas do Distrito Hermilo Alves. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento161/2021, do 
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Vereador Israel, a ser encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Vereador 

Israel justificou a apresentação do Plenário. Os Vereadores Naamã e Pedro Marconi 

manifestaram-se pela forma como foi apresentada a denúncia e a desnecessidade de votação do 

requerimento, visto que o citado requerimento deveria ter sido apenas encaminhado ao Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar, que será responsável pela apuração dos fatos. O Presidente 

consultou o Plenário quanto ao recebimento do Requerimento 161/2021, sendo aprovado 5 

(cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários. O Vereador Felipe Costa comentou a 

denúncia apresentada pelo Vereador Israel através do Requerimento 161/2021, e também, o 

requerimento de sua autoria, apresentado na 41ª Reunião Ordinária, onde solicita informações 

sobre contrato de empresa do Vereador Israel com a autarquia Hospital Municipal de Sant’Ana. 

O Vereador Valério, Presidente do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar, comentou a 

forma como foi apresentada a denúncia do Vereador Israel. A Vereadora Virgínia solicitou 

abstenção de votação do Requerimento 161/2021. Colocado em única discussão e votação, o 

Requerimento 161/2021 recebeu quatro votos favoráveis, quatro votos contrários e uma 

abstenção, tendo o Presidente desempatado pela aprovação do requerimento. Conforme prevê o 

art. 16 da Resolução 7/2017, o Presidente informou o Vereador Felipe Costa que  o mesmo terá o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentar manifestação à denúncia apresentada pelo Vereador 

Israel. O Vereador Felipe Costa, novamente fez o uso da palavra e comentou a denúncia 

apresentada pelo Vereador Israel e os seus pedidos de informações que o mesmo já apresentou 

nesta Casa e que foram rejeitados. Indicação 206/2021, do Vereador José Vicente, reiterando a 

indicação 133/2021, apontando necessidade de reforma do antigo pavilhão da Escola Municipal 

Prefeito Abelard Rodrigues Pereira. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. O Vereador Felipe Costa solicitou uso da palavra, para apresentar 

denúncia recebida por professores do município em desfavor do Secretário Municipal de 

Educação, Professor Marcelo, com relação à possível suspensão e/ou atraso de pagamento de 

professores devido a atraso na entrega de dados no sistema Sislame, e também, com relação ao 

atraso no pagamento do abono do FUNDEB aos professores. O Vereador Felipe Costa fez 

requerimento verbal solicitando informações ao Poder Executivo com relação ao teor de sua 

denúncia. O Presidente informou ao Vereador Felipe que tal requerimento não poderia ser feito 

de forma verbal, pois estaria contrariando ao disposto no art. 134, §2º do Regimento Interno, 

visto que os pedidos de informações às autoridades municipais deverão ser feito, 

exclusivamente, por escrito. O Vereador Felipe Costa solicitou que constasse em ata a votação 
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nominal do Requerimento 161/2021 e que a denúncia foi recebida em Plenário através de 

Requerimento, sendo o pedido aprovado por sete votos favoráveis e dois votos contrários. O 

Requerimento 161/2021 recebeu quatro votos favoráveis dos Vereadores Éder Damasceno, Israel 

Luiz, José Vicente e Valério Domingos; quatro votos contrários dos Vereadores Felipe Costa, 

Marcos Felipe, Naamã Neil e Pedro Marconi; e uma abstenção da Vereadora Virgínia. Tendo em 

vista o empate na votação, o Presidente Vereador Cor Jesus, desempatou pela aprovação do 

Requerimento 161/2021. 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 que procedesse a chamada final, constatando a ausência 

do Vereador Luiz Antônio e a presença dos demais vereadores. O Presidente declarou encerrada 

a reunião às vinte e uma horas e cinqüenta 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”, 13 de dezembro de 2021.
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