ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRINTA E UM DE MAIO DE DOIS
MIL E VINTE E UM.
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois e vinte e um, 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 presença de todos vereadores. Havendo número regimental, o
Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 17ª
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 266/2021, do
Ministério Público/Promotoria Única da Comarca de Carandaí, informando o encerramento
e arquivamento da Noticia de Fato nº. MPMG 0132.18.000121-7. Ofício 213/2021, do Gabinete
do Prefeito, respondendo o Requerimento 67/2021, da Comissão de Serviços, Obras Municipais
e Mobilidade Urbana. Ofício 214, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº.
2274/2021 – Dá denominação a posto policial. Ofício 218/2021, do Gabinete do Prefeito,
apresentando Projeto de Lei nº. 2275/2021 - Altera a redação da Lei nº. 2399/2021 – Que definiu
responsabilidade pela concessão e pagamento dos auxílios previdenciários e alterou dispositivo
da Lei nº. 2157/2014. Ofício 220/2021, do Gabinete do Prefeito, respondendo Requerimento
68/2021, dos Vereadores Pedro Marconi e Naamã, onde solicitam informações sobre processo
licitatório da empresa responsável pela coleta de lixo. Ofício 214/2021, do Líder da Bancada
da Oposição, Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, indicando nomes para comporem o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ofício 215/2021, do Vereador Luiz Antonio
Henriques Júnior, apresentando Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2254/2021- Altera
disposições da Lei 2295/2018 – Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
de Carandaí e dá outras providências. Ofício 216/2021, do Vereador Éder Damasceno Silva,
apresentando Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Nº 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. Ofício 217/2021, da Comissão de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, apresentando Emenda Modificativa 1 ao
Projeto de Lei 599/2021 - Altera o parágrafo 1º do art. 43 da Lei 2317/2019, que regulamenta o
serviço de transporte individual de passageiros em veículo táxi, e dá outras providências.
Indicação 109/2021, da Comissão de Serviços, obras Municipais e Mobilidade Urbana.
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Requerimento 78/2021, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha. Requerimento 79/2021,
da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Requerimento 80/2021, da
Vereadora Virginia Maria de Queiroz. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam
na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2274/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei
2275/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2254/2021 à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei
593/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 1
ao Projeto de Lei 599/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE
DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Participação Popular pela aprovação do 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. 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 da Emenda
Modificativa 1 ao Projeto de Lei 601/2021 – Acrescenta dispositivos na Lei Municipal
2.404/2021, que dispõe sobre o feriados municipais. Em primeira e segunda discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 601/2021 – Acrescenta
dispositivos na Lei 2404, de 21 de abril de 2021, que dispõe sobre os feriados municipais. 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 inconstitucionalidade do
Projeto de Lei 2265/2021 – Altera a Lei 2255/2020 - 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. Desta
forma, conforme prevê o art. 108 do Regimento Interno, o Presidente colocou em única
discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em única votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade, ficando desta forma rejeitado o Projeto de Lei 2265/2021. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Saúde, Saneamento e Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 2272/2021 – Altera
dispositivos da Lei 2353/2020 - Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável aos
servidores públicos municipais, promove adequação à estrutura administrativa e dá outras
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providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno solicitou
dispensa de interstício para terceira discussão e votação do Projeto de Lei 601/2021 –
Acrescenta dispositivos na Lei 2404, de 21 de abril de 2021, que dispõe sobre os feriados
municipais, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Desta forma, o Presidente suspendeu a
reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse a redação final.
Retomando os trabalhos, o Presidente colocou o projeto de lei em terceira discussão e votação,
sendo 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 2273/2021 – Altera dispositivo da Lei Orçamentária 2391/2020. O Vereador
Naamã Neil Resende da Rocha no uso do art. 216 do Regimento Interno solicitou sobrestamento
ao projeto. O pedido recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o Presidente
desempatado pela reprovação do pedido. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto
de lei foi aprovado por seis votos favoráveis e quatro contrários. O Vereador Naamã Neil
Resende da Rocha solicitou que constasse em ata o seu voto contrário ao Projeto de Lei
2273/2021, pelas informações desencontradas na mensagem do projeto e pela insuficiência de
esclarecimentos passadas pela contadora do Município. No uso do art. 31 do Regimento Interno,
o Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, Líder da Bancada da Oposição, solicitou que
constasse em ata o voto contrário da bancada na primeira e segunda discussão do projeto de lei e
que na terceira discussão e votação a bancada votou favorável por tratar-se apenas de redação
final. Indicação 109/2021, da Comissão de serviços, obras Municipais e Mobilidade Urbana,
apontando necessidade de remanejamento de emendas impositivas. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 78/2021, do Vereador Naamã Neil
Resende da Rocha, solicitando informações referentes ao Projeto de Lei nº. 2273/2021 – Altera
dispositivos da Lei Orçamentária nº. 2391/2020. Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento 79/2021, da Comissão de serviços, obras Municipais e Mobilidade
Urbana, solicitando ao Presidente da Câmara realização de audiência pública para discussão do
Projeto de Lei Complementar 2020/2021 – que institui o Código Municipal de Posturas de
Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
80/2021, da Vereadora Virginia Maria de Queiroz, solicitando informações ao Executivo sobre
valores e procedimentos realizados pela clínica veterinária licitada pela Prefeitura. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 para que procedesse a
chamada final, constatando-se a presença de todos edis e declarou encerrada a reunião às vinte e
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duas horas e 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”, 31 de maio de 2021.

COR JESUS MORENO
– Presidente –

ÉDER DAMASCENO SILVA
– Vice-Presidente –
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