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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

   Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

dez 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 19ª Reunião 

Ordinária. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para Encontro Regional de 

Vereadores, dias 22 e 23 de junho em Ressaquinha/MG. Ofício 2614/2022, do Deputado 

Estadual Glaycon Franco, informando a indicação de emenda parlamentar no valor de 

R$150.000,00 para aquisição de equipamentos para UBS. Ofício 202/2022, da Secretaria 

Municipal de Saúde, convidando para inauguração do novo espaço do NASF. Ofício 156/2022, 

do Gabinete do Prefeito, encaminhando o Memorando-Circular nº 58/2022 da Secretaria 

Municipal de Educação, em referência ao Requerimento nº 92/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Ofício 158/2022, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2332/2022 – 

Autoriza a Administração Direta e Indireta a realizar a concessão administrativa de uso de 

espaço público para fins de exploração econômica por pessoas físicas e/ou jurídicas a serem 

definidas por licitação pública e contém outras providências. Ofício 160/2022, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2333/2022 – Altera a 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. Ofício 184/2022, dos 

Vereadores Luiz Antônio, Marcos Felipe e Virgínia, apresentando Emenda Modificativa 1 

ao Projeto de Lei 2328/2022–Altera a Lei nº. 2338/2020 dispõe sobre a criação, o 

funcionamento e regulamentação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Eustáquio Tavares 

de Melo “Tochinha”, Modalidade I (CAPS I) no âmbito do Município de Carandaí e dá outras 

providências. Ofício 186/2022, dos Vereadores Luiz Antônio, Marcos Felipe e Virgínia, 

apresentando Proposta de Emenda à LOM 37/2022 – Acrescenta dispositivos à Lei Orgânica 

Municipal. Requerimento 94/2022, do Vereador Éder. Requerimento 95/2022, da Vereadora 
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Virgínia. Requerimento97/2022, dos Vereadores Marcos Felipe e Naamã. Requerimento 

98/2022, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 99/2022, do Vereador Felipe Costa. 

Requerimento 100/2022, do Vereador Felipe Costa. Requerimento 101/2022, do Vereador 

Felipe Costa. Indicação 86/2022, dos Vereadores Naamã e Marcos Felipe. Indicação 88/2022, 

do Vereador Éder. Indicação 89/2022, do Vereador Felipe Costa. Indicação 90/2022, do 

Vereador Felipe Costa. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

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

Secretaria. Encaminhou os Projetos de Leis 2332/2022 e 2333/2022 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2328/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou a Proposta de Emenda a LOM 37/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 

PROPOSIÇÕES: O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2308/2022 – Autoriza o Município de Carandaí 

a realizar repasse de recursos extraordinários ao CONDAPAV e dá outras providências. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário realizou a leitura do 

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

2316/2022 – Altera dispositivos da Lei 2295/2018, que institui o Estatuto dos servidores 

públicos civis do município de Carandaí e dá outras providências. Em terceira discussão e 

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

final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2327/2022 – Altera a Lei 

municipal nº 2318/2019, que “dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição da República”. 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 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2292/2021 – 

Dispõe sobre a taxa de administração que custeia as despesas administrativas da unidade 

gestora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Carandaí. O 

Vereador Naamã, Secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

apresentou voto em separado pela reprovação do projeto. Em primeira e segunda discussões e 

votações, o Projeto de Lei 2292/2021 recebeu 5 (cinco) votos favoráveis e 5 (cinco) votos 

contrários, tendo o Presidente desempatado pela aprovação do Projeto de Lei 2292/2022. O 



 

Ata da 20ª Reunião Ordinária, em 13 de junho de 2022. Página 3 
 

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 2317/2022 – Altera 

a Lei Municipal 2133/2014, que dispõe sobre a organização, a estrutura orgânica e os 

procedimentos da administração do município de Carandaí. Em primeira e segunda discussões e 

votações, foi aprovado 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 2330/2022 – Autoriza abertura de Crédito Especial ao orçamento 

do Município de Carandaí para utilização de recurso do FUNDEB e contém outras 

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

Vereador Luiz Antonio solicitou dispensa de interstício para terceira discussão e votação do 

Projeto de Lei 2330/2022. O Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação elaborasse a redação final. Retomando os trabalhos colocou em terceira 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 94/2022, do Vereador 

Éder, reiterando ao Poder Executivo Municipal os pedidos de informações dos Requerimentos 

4/2021 e 130/2021. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 95/2022, da Vereadora Virgínia, solicitando ao Poder Executivo Municipal 

informações quanto ao cumprimento das Emendas Impositivas ao Orçamento 2022. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 97/2022, dos Vereadores 

Marcos Felipe e Naamã, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações sobre a Emenda 

Impositiva 8. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

98/2022, do Vereador Felipe Costa, apresentando denúncia sobre promoção pessoal do Prefeito. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Luiz Antônio 

justificou seu voto pela rejeição do requerimento. Em única discussão e votação, o requerimento 

foi reprovado por cinco votos contrários e quatro votos favoráveis.  Requerimento 99/2022, do 

Vereador Felipe Costa, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações sobre a creche 

municipal. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

100/2022, do Vereador Felipe Costa, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações 

sobre o campo de futebol do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 101/2022, do Vereador Felipe Costa, solicitando ao Poder 

Executivo Municipal informações sobre a reconstrução da ponte do Bairro Crespo. Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 86/2022, dos Vereadores Marcos 

Felipe e Naamã, apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de estrada na 
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comunidade do Palmito e região. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 88/2022, do Vereador Éder, apontando a necessidade de patrolamento e 

encascalhamento de estrada nas comunidades Campestre, Moreiras, Gerais e Chuí. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 89/2022, do Vereador Felipe 

Costa, apontando a necessidade de manutenção de rede água pluvial e esgoto em rua do distrito 

Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

90/2022, do Vereador Felipe Costa, apontando a necessidade de operação tapa-buracos em 

avenida do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Inscrito na Palavra Livre, o Vereador Marcos Felipe discorreu sobre os gastos do Fundeb em 

2021. 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 à chamada 

final, constatando-se a presença de todos os Vereadores. O Presidente declarou encerrada a 

reunião às vinte e duas horas e trinta 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 junho de 2022.
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