ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E
VINTE E UM.
Aos doze dias do mês de abril de dois e vinte e um, às dezenove 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 as ausências dos Vereadores Éder Damasceno Silva e Naamã Neil Resende da
Rocha 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 10ª
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 154/2021, do
Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2266/2021 – Altera dispositivos da lei
2295/2018, que institui o Estatuto dos servidores públicos civis do Município de Carandaí e dá
outras providências. Ofício 154/2021, do Gabinete do Prefeito, em resposta à Indicação 39
(Autor Vereador Luís Antônio), Indicação 53 (Autor Vereador Valério), Requerimento 29
(Autor Vereador Felipe), Requerimento 31 (Autor Vereador Felipe) e Requerimento 35 (Autor
Vereador Felipe). Ofício 148/2021, dos Vereadores Virgínia e Marcos Felipe, apresentando a
Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 590/2021 – Institui o ensino de Noções de Direito
no currículo escola do Ensino Fundamental. Indicação 83/2021, do Vereador Israel.
Requerimento 44/2021, do Vereador Felipe. Requerimento 45/2021, do Vereador Felipe.
Requerimento 46/2021, do Vereador Felipe. Requerimento 47/2021, do Vereador Felipe.
Requerimento 48/2021, do Vereador Felipe. Requerimento 49/2021, do Vereador Felipe.
Requerimento 43/2021, do Vereador Cor Jesus. Representação 17/2021, do Vereador Cor
Jesus. Moção de Pesar 1/2021, do Vereador Cor Jesus. Moção de Congratulação 2/2021,
Vereador Cor Jesus. Moção de Pesar 3/2021, da Bancada da Situação. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
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recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2266/2021 à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 2 ao Projeto de
Lei 590/2021 às Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 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 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 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 2250/2021 – Altera
dispositivos da Lei Municipal 2133/2014, que dispõe sobre a organização, a estrutura orgânica
e os procedimentos da administração do Município de Carandaí. 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 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 terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e de Participação Popular pela aprovação do Projeto de Resolução 3/2021 – Institui o
banco de idéias legislativas no município de Carandaí e contém outras providências. Em
primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu
a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento
e Meio Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 588/2021 – Inclui no Calendário Oficial de
Festas e Eventos do município de Carandaí, a “Semana Escolhi Esperar”, que trata da
prevenção e conscientização sobre gravidez precoce e dá outras providências. Em primeira e
segunda discussões e votações, 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 595/2021 – Concede revisão geral anual
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
aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de
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Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do
Projeto de Lei 2259/2021 – Revoga Lei Municipal. Em primeira e segunda discussões e
votações, 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 2264/2021 – 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 aprovado por unanimidade. O Presidente consultou o Plenário
sobre pedido do Vereador Felipe Costa, onde solicita a apresentação de 2 (duas) proposições
verbais (1 indicação e 1 requerimento). O pedido do Vereador Felipe Costa foi reprovado por
cinco votos contrários e dois votos favoráveis. Os Vereadores Israel Luiz e Pedro Marconi
teceram comentários quanto a importância da regular apresentação e tramitação das proposições,
para que seja evitada a apresentação de proposições verbais. Indicação 83/2021, do Vereador
Israel, sugerindo a criação de auxílio emergencial municipal. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Requerimento 43/2021, do Vereador Cor Jesus, solicitando à
Secretaria de Agricultura, informações sobre providências para suprir a falta dos cargos de
engenheiro agrônomo e técnico agrícola, no escritório local da EMATER. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 44/2021, do Vereador Felipe, solicitando
ao Executivo informações sobre o recapeamento de rua no Bairro Vale Verde. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 45/2021, do Vereador
Felipe, solicitando ao Executivo informações sobre calçamento e rede de esgoto na Comunidade
do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
46/2021, do Vereador Felipe, solicitando informações à Secretaria de Saúde sobre o Posto de
Saúde da Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 47/2021, do Vereador Felipe, solicitando informações à Secretaria de Saúde
sobre exame de morador da Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento 48/2021, do Vereador Felipe, solicitando informações ao
Executivo sobre calçamento e extensão de rede de iluminação pública na Comunidade do
Dombe. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 49/2021,
do Vereador Felipe, solicitando informações à Secretaria de Saúde, sobre possível “fura-fila” na
vacinação do COVID-19. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo
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em vista o disposto no art. 182 do Regimento Interno, o Presidente consultou o Plenário quanto à
continuidade da reunião, visto ter atingido a duração máxima de três horas prevista
regimentalmente. O plenário deliberou, por unanimidade, pela continuidade da reunião.
Representação 17/2021, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao Escritório da EMATER,
em São João Del Rei, solicitando a nomeação de um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola
para atender o escritório local em Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Moção de Pesar 1/2021, do Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada à família do
Pároco José Vicente Guedes. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Moção de Congratulação 2/2021, Vereador Cor Jesus, a ser encaminhada ao Tenente
Brigadeiro do Ar, Senhor Luís Roberto do Carmo Lourenço. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Moção de Pesar 3/2021, da Bancada da Situação, a ser encaminhada
à família do Sr. Marcos Antônio Resende dos Santos. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. O Vereador Israel Luiz retirou sua inscrição 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 para que procedesse a chamada
final, constatando-se a ausência do Vereador Éder Damasceno Silva e Naamã Neil Resende da
Rocha e a presença dos demais edis e declarou encerrada a reunião às vinte e três horas 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”, 12 de abril de 2021.

COR JESUS MORENO
– Presidente –

ISRAEL LUIZ BAETA ALVES DE SOUZA
– Secretário –
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