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ATA DA VIGÉSIMASÉTIMAREUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos vinte e novedias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezenove 

horas e vinte 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 ausência do Vereador Pedro Marconi 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 26ª 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:E-mail do Banco Bradesco, respondendo a 

Representação 23/2022, do Vereador Luiz Antonio. Ofício 248/2022, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 108/2022, do Vereador José Vicente.Ofício 250/2022, do 

Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 109/2022, do Vereador José Vicente.Ofício 

256/2022, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 

2342/2022 – 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; e apresentando o Projeto de Lei 2353/2022 – 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 250/2022, do 

Vereador Marcos Felipe da Silva, apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 

2347/2022 - Altera dispositivos da Lei nº 2355/2020, que institui o plano de cargos e 

vencimentos dos servidores, dispõe sobre a organização administrativa da autarquia Hospital 

Municipal Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências.Ofício 251/2022, do Vereador 

Luiz Antônio, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 4/2022 – Concede o Título de 

Cidadão Honorário ao Senhor Anderson Borges Vieira.Ofício 252/2022, do Vereador Luiz 

Antônio, apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2342/2022 – 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 

152/2022, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, 
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solicitando providências para melhorias no calçamento da estrada próximo à rodovia BR-

040.Requerimento 116/2022, do Vereador Éder.Requerimento 117/2022, do Vereador 

Éder.Representação 24/2022, do Vereador Luiz Antonio.DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.Deferiu o Ofício 256/2022, 

do Gabinete do Prefeito, e retirou de tramitação o Projeto de Lei 2342/2022. Encaminhou o 

Projeto de Lei 2353/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 

2347/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nomeou a Comissão Especial 

composta pelos Vereadores Virgínia, Éder e Felipe Costa, para apreciação do Projeto de Decreto 

Legislativo 4/2022. Indeferiu a entrada da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2342/2022, 

tendo em vista a retirada de tramitação do citado projeto. Encaminhou o Ofício 152/2022, da 

Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí, à Comissão de Participação 

Popular. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 

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

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2340/2022 – Autoriza o Poder Executivo a doar 

imóvel público municipal para Centro de Convivência e Permanência de Idosos de Carandaí e 

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

presentes. No uso do art. 141 do Regimento Interno, o Vereador Israel, solicitou a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei nº 634/2022 - Autoriza o Município de Carandaí a contar em 

dobro, para fins de aposentadoria, o tempo dos servidores que menciona, durante a pandemia 

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

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, 

Lazer, Turismo e Juventude pela aprovação do Projeto de Lei 642/2022 – Autoriza o Município 

de Carandaí a celebrar convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para 

aquisição e doação de equipamentos e materiais destinados à implementação do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambientepela 

aprovação do Projeto de Lei 645/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o 

programa “Visão Nota 10” de avaliação oftalmológica (exame de vista) para os alunos da rede 

municipal de ensino de Carandaí e dá outras providências.Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.O Secretário procedeu a leitura dos 
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pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Direitos Humanos, do Idoso, de 

Combate à Fome e à Pobreza pela aprovação do Projeto de Lei 2338/2022 – Dispõe sobre a 

organização da política de assistência social no município de Carandaí e contém outras 

providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Luiz Antonio no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno, solicitou 

dispensa de interstício para terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2338/2022, sendo o 

pedido aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; e 

de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Juventude pela aprovação do Projeto de Lei 

2339/2022 – Dispõe sobre a adequação do vencimento mínimo da Classe Docente do Quadro do 

Magistério da Educação Municipal de Carandaí ao Piso Salarial Profissional Nacional do 

Magistério Público da Educação Básica e dá outras providências.Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Valério no uso do 

art. 169, §2º do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para terceira discussão e 

votação do Projeto de Lei 2339/2022, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes.O 

Presidente colocou em primeira e segunda discussões oProjeto de Lei 2331/2022 – Autoriza o 

Poder Executivo a conceder em comodato, área de terras do Município e contém outras 

providências. Em primeira e segunda votações, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e quatro 

votos contrários. O Vereador Israel solicitou vista ao Projeto de Lei 2343/2022 – Altera a Lei nº 

2295/2018, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí e dá 

outras providências; e ao Projeto de Lei 2352/2022 – Dispõe sobre a abertura de crédito 

especial.O Presidente concedeu a vista somente ao Projeto de Lei 2343/2022. 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 2345/2022 – Altera a Lei nº 

2354/2020, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras aplicável ao magistério municipal e 

dá outras providências.Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.O Vereador Valério no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno, 

solicitou dispensa de interstício para terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2345/2022, 

sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes.O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contaspela aprovação do Projeto de Lei 2352/2022 – Dispõe sobre a abertura de crédito 

especial.O Vereador Luiz Antonio no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno, solicitou 

dispensa de interstício para terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2352/2022, sendo o 
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pedido aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente suspendeu a reunião para que a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse os pareceres de redação final aos Projetos 

de Leis 2338/2022, 2339/2022, 2345/2022 e 2352/2022. Retomando os trabalhos, o Presidente 

colocou em terceira discussão e votação os Projetos de Leis 2338/2022, 2339/2022, 2345/2022 e 

2352/2022, sendo todos aprovados por unanimidade dos presentes. Requerimento 116/2022, do 

Vereador Éder, solicitando ao Poder Executivo informações sobre atendimento pediátrico na 

UBS do distrito Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Requerimento 117/2022, do Vereador Éder, solicitando ao Poder Executivo 

informações sobre funcionamento da Creche Municipal.Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes.Representação 24/2022, do Vereador Luiz Antonio, 

solicitando à CEMIG a verificação de queda de energia na comunidade do Campestre.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. No uso do art. 245, IV do 

Regimento Interno, o Vereador Felipe Costa falou sobre a reforma da escola do Distrito Hermilo 

Alves. O Vereador José Vicente fez comentários sobre a reforma da escola de Hermilo Alves, e 

também, sobre a reunião com a VIA-040 e a Policia Rodoviária Federal, ocorrida em 29/08/2022 

na sede da Câmara Municipal. 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 que procedesse à chamada final, constatando-se 

apresença de todos os Vereadores. O Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e duas 

horas 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”, 29 de agostode 2022. 
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