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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 os vereadores. Havendo número regimental, o 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para a leitura da ata da 30ª 

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: Edital do Concurso da 

autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. Ofício 332/2021, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando memorando da Diretoria de Administração Tributária e Projetos, respondendo 

Requerimento 106/2021 do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha. Ofício 333/2021, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2291/2021 – Altera dispositivo que 

menciona da Lei Municipal 2411/2021, de 02 de junho de 2021. Ofício 330/2021, da Vereadora 

Virgínia Maria de Queiroz, apresentando o Projeto de Lei 612/2021 – Institui a política de 

atendimento à mulher vítima de violência no município de Carandaí/MG. Ofício 331/2021, do 

Vereador Valério Domingos de Sousa, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo 5/2021 – 

Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Alvimar Afonso Barbosa. Ofício 332/2021, 

do Vereador Valério Domingos de Sousa, apresentando o Projeto de Lei 613/2021 – Autoriza a 

instituição da Carteira Municipal de Identificação do Autista – CMIA, para as pessoas com 

transtornos do espectro autista (TEA) residentes no município de Carandaí e dá outras 

providências. Ofício 334/2021, do Vereador Cor Jesus Moreno, apresentando o Projeto de Lei 

614/2021 – Dá denominação a logradouro no Bairro Jaime Santos e dá outras providências. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

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

Encaminhou o Projeto de Lei 2291/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 612/2021 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à 

Pobreza. Nomeou Comissão Especial composta pelos Vereadores Marcos Felipe, José Vicente e 
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Virgínia Maria para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo 5/2021. Encaminhou o Projeto 

de Lei 613/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 614/2021 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. 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 605/2021 – Autoriza a instituição no município de Carandaí do 

Programa “Ajude a Ajudar” e estabelece os requisitos básicos a serem observados em sua 

implantação. 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 2288/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com 

instituições financeiras, para concessões de empréstimos consignados aos servidores 

municipais, na forma que especifica 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 2289/2021 – Autoriza a 

abertura de crédito especial para atender as ações dos recursos da Vale, ao orçamento de 

Carandaí. 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 do Projeto de Lei 2287/2021 – “Autoriza 

abertura de Crédito Especial Suplementar por superávit de recursos da Lei Aldir Blanc – Ações 

de apoio emergencial para o setor cultural, para acobertar despesas com premiações culturais, 

artísticas, científicas desportivas e outras. Em primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovada por unanimidade. No uso do art. 215 do Regimento Interno, o Vereador Marcos Felipe 

solicitou vista ao Projeto de Lei 2290/2021 – Altera dispositivos da Lei nº. 2353/2020, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável aos servidores públicos municipais, 

promove adequação à estrutura administrativa 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 da 

Emenda Aditiva 5 ao Projeto de Lei Complementar 203/2021 – Dispõe sobre o Sistema 

Tributário Municipal e estabelece normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município de 

Carandaí. 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 Complementar 
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203/2021 – Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece normas de Direito 

Tributário aplicáveis ao Município de Carandaí. No uso do art. 215 do Regimento Interno, o 

Vereador Felipe Costa, solicitou vista ao Projeto de Lei Complementar 203/2021, sendo o pedido 

indeferido pelo Presidente. No uso do art. 216 do Regimento Interno, o Vereador Pedro Marconi, 

solicitou sobrestamento ao Projeto de Lei Complementar 203/2021, sendo o pedido reprovado 

por 6 (seis) votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Em primeira e segunda discussões e 

votações, o projeto foi aprovado por seis votos favoráveis e quatro votos contrários. O Vereador 

Luiz Antônio no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para 

terceira discussão e votação, sendo o pedido aprovado por seis votos favoráveis e quatro 

contrários. O Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação elaborasse a redação final. Retomando os trabalhos, colocou o Projeto de Lei 

Complementar 203/2021 em terceira discussão e votação, sendo aprovado por seis votos 

favoráveis e quatro contrários. O Vereador Felipe Costa solicitou uso da palavra na forma do art. 

253 do Regimento Interno. O conteúdo da fala do Vereador encontra-se gravada e arquivada 

eletronicamente. O Presidente falou sobre a elaboração da pauta das reuniões e justificou porque 

as proposições não foram incluídas na ordem do dia da 31ª Reunião Ordinária. 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 vereadores. O 

Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas. O conteúdo integral desta reunião 

encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Israel Luiz Baêta 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”, 27 de setembro de 2021. 
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– Secretário– 


