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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSETE DE OUTUBRO DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS. 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove 

horas e quinze 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 Éder 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 33ª Reunião Ordinária. O Secretário procedeu a chamada do Vereador Éder. 

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: Ofício 311/2022, do Vereador Luiz Antônio, 

apresentando o Projeto de Lei nº 656/2022 – Autoriza o município de Carandaí a disponibilizar o 

acesso gratuito à internet wi-fi em repartições públicas, escolas municipais, unidades de saúde, 

praças e espaços públicos de grande circulação. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: 

O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, 

informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 656/2022 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Juventude. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: O 

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

Redação 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. 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 649/2022 – Dispõe sobre a 

destinação de sobras e de embalagens de produtos agrotóxicos e afins no Município de Carandaí 

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 2351/2022 – Cria o “Programa Águas 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 2356/2022 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e o 
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Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR do Município de Carandaí, contendo 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 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Israel 

no uso do art. 215 do Regimento Interno solicitou vista à Emenda Modificativa 1 e 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 deferido pelo Presidente. O Vereador Éder no uso do art. 216 

do Regimento Interno solicitou sobrestamento por 15 (quinze) dias ao Projeto de Lei 2329/2022 

– Altera dispositivos da Lei nº. 2317/2019, que regulamenta o serviço de transporte individual de 

passageiros em veículo táxi, e dá outras providências, sendo o pedido aprovado por unanimidade. 

O Vereador Israel no uso do art. 215 do Regimento Interno solicitou vista à Emenda Supressiva 

1, Emenda Modificativa 2 e 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, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Vereador Israel no uso do art. 215 do 

Regimento Interno solicitou vista ao Projeto de Lei Complementar 205/2022 – Dispõe sobre o 

Código Sanitário do Município de Carandaí e contém outras providências, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial ao 

Projeto de Decreto Legislativo 5/2022 – Concede a Comenda Barão de Santa Cecília ao 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Edson Geraldo Ladeira. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial ao 

Projeto de Decreto Legislativo 6/2022 – Concede a Comenda Barão de Santa Cecília ao 

Excelentíssimo Senhor Jafeté Pascoal da Trindade. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Inscritos na Palavra Livre, a Vereadora Virgínia discorreu sobre a Nota do 

Partido dos Trabalhadores – PT de Carandaí; e o Vereador José Vicente discorreu sobre a Nota do 

Partido Comunista do Brasil – PC do B de Carandaí. 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 horas e trinta minutos. O conteúdo integral 

desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Israel Luiz Baeta 
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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”, 17 de outubro de 2022. 
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