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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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. O Presidente convidou o Vereador Luiz Antonio 

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 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 30ª Reunião Ordinária. Em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao 

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

– CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 282/2022, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 117/2022, do Vereador Éder. Ofício 283/2022, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo a Indicação 110/2022, dos Vereadores Israel e Luiz Antonio. Ofício 

284/2022, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2357/2022 – Altera 

dispositivo da Lei Municipal 2437/2021, que autoriza o Poder Executivo municipal a celebrar 

convênios com instituições financeiras, para concessões de empréstimos consignados aos 

servidores municipais, na forma que especifica e contém outras providências. Correspondência 

da Associação Comunitária e dos pequenos produtores rurais do Chuí, agradecendo o 

Presidente da Casa, Vereador Cor Jesus, pelo trabalho junto aos órgãos competentes para sanar 

problemas nas estradas que liga as comunidades Chuí, Campestre, Moreiras e Gerais até a BR 

040. Correspondência da Secretaria de Estado da Educação, informando a celebração de 

convênio junto à Prefeitura Municipal de Carandaí, para aquisição de veículo escolar. Ofício 

287/2022, do Vereador Israel, apresentando o Projeto de Lei 652/2022 – Declara a 

Associação Sport Club Milionário, entidade de utilidade pública municipal. Ofício 286/2022, do 

Vereador Israel, apresentando a Emenda Supressiva 1 e Emenda Modificativa 2 ao Projeto 

de Lei 2355/2022 - 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. Requerimento 125/2022, da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Indicação 126/2022, do 

Vereador Marcos Felipe. Indicação 127/2022, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 128/2022, 

do Vereador Marcos Felipe. Indicação 130/2022, do Vereador José Vicente. Indicação 

131/2022, do Vereador Pedro Marconi. Indicação 132/2022, do Vereador Pedro Marconi. 
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DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Projeto de Lei 2357/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 652/2022 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação, de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana e de 

Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Juventude.  Encaminhou a Emenda Supressiva 1 

e a Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 2355/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 

651/2022 – Autoriza o Poder Executivo a instalação de pontos de energia elétrica com entrada 

para abo USB para recarregar dispositivos móveis nas repartições públicas do município de 

Carandaí e dá outras providências. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos 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 2350/2022 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Direitos da Pessoa Idosa e contém outras providências. O Vereador Luiz Antonio no uso do 

art. 215 do Regimento Interno solicitou vista ao Projeto de Lei 643/2022 - Autoriza o Poder 

Executivo a demarcar, no município de Carandaí, áreas para estacionamento exclusivo de 

motocicletas e/ou veículos motorizados de duas rodas em áreas públicas e dá outras 

providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Vereador Marcos Felipe no uso do art. 

216 do Regimento Interno solicitou sobrestamento por 15 (quinze) dias ao 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, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes. Tendo em vista o pedido 

de sobrestamento ao Projeto de Lei 2353/2022, ficou prejudicada a discussão e votação do 

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, que será incluído na pauta em 

outra oportunidade. Requerimento 125/2022, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, convocando da Diretora de Administração Tributária, o Procurador Geral e 

o Engenheiro Civil da Prefeitura, para esclarecimento sobre demolição de imóvel no Bairro 

Celine. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 126/2022, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de operação tapa-buracos no Distrito Pedro do 

Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 127/2022, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de estudo de obras para melhoria da capitação 

de água pluviais. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 
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128/2022, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de melhorias em calçamento de 

rua do Bairro Jaime Santos. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 130/2022, do Vereador José Vicente, apontando a necessidade de construção de ponto 

de ônibus. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 131/2022, 

do Vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de colocação de manilhas no córrego da 

comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 132/2022, do Vereador Pedro Marconi, apontando a necessidade de limpeza em mata-

burro. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Virginia 

indagou os membros da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente quanto às denúncias 

encaminhada à pasta. Os Vereadores membros da citada comissão informaram que farão as 

visitas no decorrer da semana. O Vereador Luiz Antonio falou sobre o curso sobre autismo, 

promovido pela Secretaria Municipal de Educação, que está acontecendo aos sábados na sede da 

Câmara Municipal. O Presidente Vereador Cor Jesus parabenizou a Paróquia Sant’Ana pelos 150 

anos de fundação. O Presidente falou sobre a pessoa Sr. Manoel Lourenço, que muito contribuiu 

para a instalação da fábrica de Cimento Tupi em Carandaí, que se estivesse vivo estaria 

completando 100 anos de vida. 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 à chamada final, constatando-se a 

ausência do Vereador Israel e a presença dos demais Vereadores. O Presidente declarou 

encerrada a reunião às vinte horas e quinze minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-

se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Luiz Antonio 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”, 26 de setembro de 2022. 
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