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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos cinco dias do mês de abril de dois e vinte e um, às dezessete horas e vinte 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador 

Cor Jesus Moreno e secretariado 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 Damasceno Silva e a presença dos demais edis. O 

Presidente justificou que a ausência do vereador Éder, se dá por razão de isolamento social em 

razão da Covid-19. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou 

a palavra ao Secretário para leitura da ata da 9ª 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 145/2021, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando o impacto-orçamentário do Projeto de Lei 2264/2021. Ofício 146/2021, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2265/2021 – Altera a Lei 2255/2020, 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 118/2021, da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a 

indicação de representantes do Poder Legislativo para compor o Conselho Municipal de Direitos 

da Pessoa com Deficiência de Carandaí. Ofício 134/2021, dos Vereadores Luiz Antônio, 

Virgínia e Marcos Felipe, apresentando o Projeto de Lei 596/2021 – Proíbe o manuseio, a 

utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e estampidos, assim como quaisquer 

artefatos pirotécnicos e similares de efeito sonoro ruidoso no Município de Carandaí. Ofício 

135/2021, do Vereador Israel, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 2/2021 – 

Concede título de Cidadão Benemérito à Senhora Margarida Maria Tavares. Ofício 136/2021, 

do Vereador José Vicente, solicitando o envio de ofício a Prefeitura Municipal, parabenizando 

a administração pela execução de serviços no distrito Hermilo Alves. Indicação 72/2021, dos 

Vereadores Valério e Virgínia. Indicação 78/2021, da Vereadora Virgínia. Indicação 79/2021, o 

Vereador Israel. Indicação 80/2021, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 81/2021, do 
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Vereador Marcos Felipe. Indicação 82/2021, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 

41/2021, do Vereador José Vicente. Requerimento 42/2021, do Vereador José Vicente. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. O Presidente solicitou que 

constasse em ata, o encaminhamento do Projeto de Lei 2260/2021 – Autoriza o município de 

Carandaí a contribuir para a Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes e dá 

outras providências, tendo em vista que o encaminhamento não constou na ata da 5ª Reunião 

Ordinária em 01/03/2021. Encaminhou o Projeto de Lei 2265/2021 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. O Presidente indicou os nomes dos 

vereadores Virgínia, membro titular, e Marcos Felipe, membro suplente, para compor o 

Conselho Municipal de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência de Carandaí. Encaminhou 

o Projeto de Lei 596/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Participação 

Popular. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 2/2021 à Comissão Especial composta 

pelos vereadores Valério, José Vicente e Naamã. 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 2253/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal, na forma de dação em pagamento, dois 

lotes de terras do loteamento, denominado Bairro Novo Horizonte e contém outras providências. 

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

solicitou a retirada de tramitação do Projeto de Lei 581/2021 – Acrescenta dispositivo à Lei 

1999, de 23 de janeiro de 2011, que assegura a estudante o direito ao pagamento de meia-

entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer e dá outras providências, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. 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 2247/2021 – Define a responsabilidade pela concessão e pagamento dos auxílios 

previdenciários e altera dispositivo da Lei Municipal 2157/2014, que reestrutura o RPPS do 

Município de Carandaí/MG e contém outras providências. Em primeira e segunda 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 2250/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal 2133/2014, que 

dispõe sobre a organização a estrutura orgânica e os procedimentos da administração do 
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Município de Carandaí. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela aprovação do Projeto de Lei 2262/2021 – Altera dispositivos da Lei 2295/2018, 

que institui o estatuto dos servidores públicos civis do município de Carandaí e dá outras 

providências, para inclusão do inciso XXIV do art. 133 e dá nova redação ao parágrafo único 

do art. 142. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Israel no uso do art. 245, inciso I do Regimento Interno justificou a apresentação do 

Projeto de Decreto Legislativo 2/2021. O Vereador Felipe Costa fez a leitura de Oficio 7/2021, 

da Polícia Civil, onde solicita a doação de 5 (cinco) computadores para a delegacia. O Vereador 

Felipe Costa no uso do art. 132 do Regimento Interno fez um requerimento verbal ao Poder 

Executivo encaminhando o pedido da Polícia Civil. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Indicação 72/2021, dos Vereadores Valério e Virgínia, sugerindo a confecção 

de carteira de estudante, para atendimento à Lei Municipal 199/2011. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 78/2021, da Vereadora Virgínia, sugerindo a 

realização de campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis nos postos de vacinação 

em sistema “drive-thru”. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 79/2021, do Vereador Israel, sugerindo um estudo conjunto da Secretaria Municipal 

de Saúde com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por cinco votos favoráveis e quatro contrários. Indicação 80/2021, do Vereador 

Marcos Felipe, sugerindo a sinalização de rua no distrito Pedra do Sino. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 81/2021, do Vereador Marcos Felipe, 

sugerindo melhorias em asfalto e sinalização de rua no distrito Pedra do Sino. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 82/2021, do Vereador Marcos 

Felipe, sugerindo patrolamento de estrada no distrito Hermilo Alves. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 41/2021, do Vereador José Vicente, 

solicitando que convide representante da Agência da CAIXA, em reunião da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, para esclarecimentos sobre as filas que tem ocorrido na agência. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 42/2021, do 

Vereador José Vicente, solicitando ao Poder Executivo informações sobre máquinas e caminhões 

do município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista o 

avançar do horário da reunião o Vereador Luiz Antônio, retirou sua inscrição na palavra livre. 
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Foi deliberado pelo Plenário que a próxima reunião será realizada às 17h, caso o município ainda 

permaneça na onda roxa do Plano Minas Consciente. O Presidente passou à TERCEIRA 

PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de 

publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, constatando-se a 

ausência do Vereador Éder e a presença dos demais edis e 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 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”, 5 de abril de 2021. 

 

 

COR JESUS MORENO 

– Presidente – 

 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA 

–Vice-Presidente– 

 

 

ISRAEL LUIZ BAETA ALVES DE SOUZA 

– Secretário – 
 


