ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA

DA

TRIGÉSIMA

QUARTA

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e
dez 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 ausência do Vereador Éder Damasceno Silva e a presença dos demais. Havendo
número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para a
leitura da ata da 14ª Reunião Ordinária. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse
novamente à chamada do Vereador Éder Damasceno, estando assim, todos os edis presentes. Em
única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao
Secretário que procedesse à leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO
– CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 9/2022, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 16/2022, da Vereadora Virgínia. Ofício 10/2022, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 27/2022, da
Vereadora Virgínia. Ofício 119/2022, do Gabinete do Prefeito, convidando para a Audiência
Pública de prestação de contas da municipalidade, no dia 12 de maio de 2022. Ofício 120/2022,
do Gabinete do Prefeito, informando arquivamento de denúncia apresentada pelo Vereador
Éder. Ofício 121/2022, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei 2322/2022 e apresentando o Projeto de Lei 2325/2022 – “Altera a Lei 2356/2020, que
dispõe sobre a estrutura administrativa e plano de cargos e carreiras, aplicável aos servidores
públicos da Autarquia Instituto de Previdência Social do Município de Carandaí – CARANDAIPREV, e dá outras providências”. Ofício 122/2022, do Gabinete Dio Prefeito, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei 2319/2022 e apresentando o Projeto de Lei 2326/2022 –
“Altera dispositivos da Lei 2353/2022, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras aplicável
aos servidores públicos municipais, promove adequação à estrutura administrativa e dá outras
providências”. Ofício 123/2022, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação
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do Projeto de Lei 2324/2022 e apresentando o Projeto de Lei 2327/2022 – “Altera a Lei
Municipal 2318/2019, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal”. Ofício 142/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
apresentando a Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2313/2022 – “Altera a Lei 2354/2020,
que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável ao magistério municipal e dá outras
providências”. Ofício 149/2022, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores
Rurais do Chuí, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana. Ofício 150/2022, da Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores
Rurais do Chuí, solicitando o acionamento da Comissão de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana. Indicação 78/2022, do Vereador Luiz Antonio. DESPACHO DAS
CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as
correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. No uso do art. 224 do
Regimento Interno, retirou de tramitação os Projetos de Lei 2319/2022, 2322/2022 e 2324/2022.
Encaminhou os Projetos de Lei 2325/2022, 2326/2022 e 2327/2022 às Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Emenda
Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2313/2022 - “Altera a Lei 2354/2020, que dispõe sobre o Plano
de Cargos e Carreiras aplicável ao magistério municipal e dá outras providências.”, à
Comissão de Legislação Justiça e Redação. Encaminhou os ofícios 149/2022 e 150/2022 da
Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí à Comissão de Serviços,
Obras Municipais e Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: Dispensada a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação às Emendas Modificativa 1, Supressiva 2 e Modificativa 3 ao
Projeto de Lei 620/2022, por já ter ocorrida em reunião anterior, o Presidente passou para as suas
discussões e votações. Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 620/2022 – “Dispõe sobre o
programa saúde transparente, que visa tornar público, na internet, a listagem de espera dos
pacientes que aguardam por consultas (detalhadas por especialidade), exames, intervenções
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município,
e da outras providências”, em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovada por
unanimidade dos vereadores. Emenda Supressiva 2 ao Projeto de Lei 620/2022, em primeira e
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segunda discussões e votações, foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda
Modificativa 3 ao Projeto de Lei 620/2022, em primeira e segunda discussões e votações, foi
aprovada por unanimidade dos vereadores. O Secretário procedeu à leitura dos pareceres das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei 620/2022. O Vereador Éder Damasceno solicitou abstenção à votação, sendo o
pedido aprovado pelo Presidente. Em primeira e segunda discussões e votações, o projeto foi
aprovado por nove votos favoráveis e uma abstenção. O Secretário procedeu à leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana ao Projeto de Lei 633/2022 – “Dá denominação à Praça situada no Bairro
Nossa Senhora do Rosário e dá outras providências.”. Em primeira e segunda discussões e
votações, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O Secretário procedeu à leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e
Mobilidade Urbana ao Projeto de Lei 635/2022 – “Dá denominação a logradouro no Bairro
Crespo.”. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade dos
vereadores. Indicação 78/2022, do Vereador Luiz Antonio, apontando a necessidade de
manutenção em alambrado do campo de futebol do Distrito Pedra do Sino. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores. O Presidente comentou a respeito da
doação feita pela MRS de trilhos e dormentes para serem utilizados em manutenção de
alambrados. O Vereador Marcos Felipe da Silva, no uso do art. 245, VI do Regimento Interno,
discorreu sobre a situação atual da Escola Municipal de Hermilo Alves. 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
que procedesse a chamada final, constatando-se a presença de todos os Vereadores. O Presidente
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”, 9 de maio de 2022.
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