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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos sete dias do mês de março de dois 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 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 5ª Reunião 

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

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

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 34/2022, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo o Requerimento 124/2021 do Vereador Israel. Ofício 60/2022, dos 

Vereadores Marcos Felipe e Naamã, apresentando para conhecimentos dos Vereadores o 

Ofício 849/2021, do Deputado Estadual Coronel Henrique. Ofício 61/2022, da Mesa Diretora, 

apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 3/2022 – Concede o Título de Cidadão Honorário 

ao Senhor Sub Tenente PM Robson José de Assis Vidigal. Correspondência do Sebrae, 

convidando para o Seminário “Políticas Públicas: papel e ações dos Vereadores para o 

desenvolvimento social”. Requerimento 36/2022, do Vereador Éder. Representação 4/2022, do 

Marcos Felipe. Indicação 41/2022, do Vereador Naamã. Indicação 42/2022, do Vereador Naamã. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

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

Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 3/2022 à Comissão Especial composta pelos 

Vereadores Virgínia, José Vicente e Pedro Marconi. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a 

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

Lei 593/2021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de informações sobre a 

vacinação da população de Carandaí contra a Covid-19 e dá outras providências. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por nove votos favoráveis e um contrário. O Secretário 

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

Projeto de Lei 2299/2022 – Ratifica alteração no contrato de consórcio do CISALV e dá outras 

providências. 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 da Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 
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2297/2021 – Altera a redação da Lei 2157/20147, que reestrutura o RPPS do Município de 

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

aprovada 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 2297/2021 – Altera a redação da Lei 2157/20147, que reestrutura o RPPS do 

Município de Carandaí e contém outras providências. Em primeira e segunda discussões e 

votações, foi aprovada 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 630/2022 - Concede revisão geral nos vencimentos dos servidores 

públicos ativos e inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição 

Federal. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovada 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 631/2022 - 

Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, 

Vereadores e Secretários Municipais), do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso 

X, da Constituição Federal. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovada por oito 

votos favoráveis e dois votos contrários. O Presidente informou que devido à falta de pareceres 

das comissões e da falta de informações a serem enviadas pelo Poder Executivo o Projeto de 

Lei 2304/2022, do Poder Executivo – Autoriza abertura de Crédito Especial para aquisição de 

material pedagógico com recurso do FUNDEB, ao Orçamento do Município de Carandaí, que 

consta na Ordem do Dia, não será discutido e votado na reunião ordinária. 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 2305/2022–Concede revisão 

geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da 

administração direta e indireta do Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovada por 

unanimidade. O Vereador Luiz Antonio, no uso do art. 215 do Regimento Interno, solicitou vista 

ao Projeto de Lei Complementar 16/2021 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº 127, 

de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do parcelamento do solo 

urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá outras providências e ao Projeto de Lei 

Complementar 17/2021 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº 49, de 5 de outubro de 

2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 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 nº. 2/2022 – Concede o Título 

de Cidadão Honorário ao Senhor Coronel PMMG Robson Garrido de Paiva Silva. Em única 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Pedro Marconi no uso do art. 

145, inciso VI do Regimento Interno, solicitou a intervenção do Líder do Prefeito Municipal para 

que se busque uma solução quanto aos andarilho e cachorros no Terminal Rodoviário, e também, 

que seja verificado a possibilidade de colocar uma servidor para controlar o fluxo de pessoas nos 

banheiros. Requerimento 36/2022, do Vereador Éder, solicitando ao Poder Executivo 

informações quanto a data de comparecimento do servidor Caíque Florentino de Souza, 

conforme convocação realizada em 16/02/2022, através do Ofício 39/2022. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 4/2022, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando à MRS Logística a retirada de água pluvial em laje de imóvel. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 41/2022, do Vereador Naamã, apontando a 

necessidade de reforma de ponte na comunidade do Palmeiras. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 42/2022, do Vereador Naamã, apontando a necessidade 

de patrolamento e encascalhamento de estradas na comunidade do Palmeiras e região. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Virgínia inscrita na Palavra 

Livre discorreu sobre o Dia Internacional da Mulher. 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 presença de todos os vereadores. O Presidente declarou encerrada a reunião 

às vinte horas e cinquenta 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”, 7 de março de 2022.
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