ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E
VINTE E UM.
Aos sete dias do mês de junho de dois e vinte e um, às dezenove horas e trinta 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 leitura da ata da 18ª 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: Correspondência do setor de compras da
Prefeitura Municipal de Carandaí, em atendimento ao requerimento 76/2021, do Vereador
Naamã, sobre o processo licitatório da UBS do Bairro santa Cecília. Ofício 221/2021, dos
Vereadores Luiz Antonio Henriques Júnior e Valério Domingos de Sousa, apresentando o
Projeto de Lei 604/2021 – “Altera dispositivos da Lei 2317/2019, que regulamenta o serviço de
transporte individual de passageiros em veículo táxi e dá outras providências”. Ofício
222/2021, dos Vereadores Luiz Antonio Henriques Júnior e Valério Domingos de Sousa,
solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 599/2021. Indicação 110/2021, do Vereador
Valério Domingos de Sousa. Indicação 111/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva.
Indicação 112/2021, do Vereador Luiz Antonio Henriques Júnior. Indicação 113/2021, do
Vereador Luiz Antonio Henriques Júnior. Requerimento 81/2021, dos Vereadores Luiz Antonio
Henriques Júnior e Virgínia Maria de Queiroz. Requerimento 82/2021, da Comissão de
Participação Popular. Representação 24/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva.
DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos
Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Projeto de Lei 604/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Atendendo ao pedido dos Vereadores Luiz
Antonio Henriques Júnior e Valério Domingos de Sousa, o Projeto de Lei 599/2021 foi retirado
de pauta. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
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PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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
terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do
parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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 providências”. Em terceira 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 2266/2021 – “Altera
dispositivos da Lei 2295/2018, que institui o estatuto dos servidores públicos civis do Município
de Carandaí e dá outras providências”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do 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”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Vereador Éder Damasceno Silva, no uso do art. 215 do Regimento
Interno, solicitou vista ao Projeto de Lei 2270/2021 – “Altera a redação da Lei nº 2364/2020,
que dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para enfrentamento da emergência de
saúde pública ocasionada em decorrência da disseminação da doença infecciosa viral
respiratória – covid-19, causada pelo agente novo coronavírus – sars-cov-2 – 1.5.1.1.0”. O
Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Direitos
Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza pela aprovação do Projeto de Lei
600/2021 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos públicos no Município”. No
uso do art. 245, II (pela ordem), o Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues discorreu sobre a
falta de resposta do Executivo ao seu requerimento verbal enviado através do Ofício 194/2021,
protocolado em 12 de maio de 2021, que versa sobre a utilização do caminhão do lixo no
município de Alfredo Vasconcelos. Disse ainda que, há aproximadamente uma semana recebeu
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do Vereador Luiz Antônio Henriques Júnior, de forma informal, uma cópia do termo de
convênio celebrado entre o município de Carandaí e de Alfredo Vasconcelos. O Vereador Luiz
Antonio Henriques Júnior, no uso do art. 245, V (aparte), informou que requisitou tal cópia na
secretaria do Executivo e que as respostas serão enviadas a esta Casa. Indicação 110/2021, do
Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de recolocação de placa de
trânsito em trecho da Rua Major João Rocha. Em única discussão e votação, a indicação foi
aprovada por nove votos favoráveis e um voto contrário. Indicação 111/2021, do Vereador
Marcos Felipe da Silva, apontando a necessidade de limpeza de rua e operação tapa-buracos, no
Bairro Acampamento. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Representação 24/2021, do Vereador Marcos Felipe da Silva, solicitando que a Via 040 realize
vistoria de canaleta, no Km 658. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Indicação 112/2021, do Vereador Luiz Antonio Henriques Júnior, apontando a necessidade de
manutenção de ruas e estradas. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Indicação 113/2021, do Vereador Luiz Antonio Henriques Júnior, apontando a necessidade de
instalação de torre de internet, na Comunidade do Sousa. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Requerimento 81/2021, dos Vereadores Luiz Antonio Henriques
Júnior e Virgínia Maria de Queiroz, solicitando o acionamento das Comissões de Participação
Popular e Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, com o intuito de reunir com a
Promotoria para tratar de assuntos relacionados ao trânsito. Em única discussão e votação, foi
aprovada por seis votos favoráveis, três contrários e uma abstenção. Requerimento 82/2021, da
Comissão de Participação Popular, solicitando agendamento de reunião com o comandante da
120ª CIA da Polícia Militar de Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. O Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, no uso do art. 245, IV (explicação
pessoal), explicou seu voto contrário ao Requerimento 81/2021. 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 os edis e declarou encerrada a
reunião às vinte e uma horas e quarenta 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
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integrantes da Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 7 de junho de 2021.

COR JESUS MORENO
– Presidente –

ÉDER DAMASCENO SILVA
– Vice-Presidente –

ISRAEL LUIZ BAETA ALVES DE SOUZA
– Secretário –
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