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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL 

E VINTE E DOIS. 

   Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove 

horas e quarenta 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 15ª 

Reunião Ordinária. 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: Correspondência da 

CEMIG, em resposta à Representação 11/2022, do Vereador Marcos Felipe, sobre poste 

desaprumado no Bairro Caolim. Ofício 313/2022, da Gerência Executiva da CAIXA, 

informando a liberação de recursos financeiros, referente à parcela de contrato assinado com o 

município de Carandaí. Ofício 149/2022, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas, apresentando a Emenda Supressiva nº 1 ao Projeto de Lei 2326/2022 – “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”. Ofício 21/2022, do Conselho de Ética, informando arquivamento do Processo 

Administrativo 1/2021. Pela Ordem, O Vereador Felipe comentou o arquivamento da denúncia 

oferecida em desfavor de sua pessoa. Requerimento 80/2022, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Requerimento 81/2022, da Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas. Requerimento 82/2022, do Vereador Marcos Felipe. Representação 

12/2022, do Vereador Marcos Felipe. Representação 13/2022, do Vereador José Vicente. 

Indicação 79/2022, da Vereadora Virgínia. Indicação 80/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Ofício 147/2022, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

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

Encaminhou a Emenda Supressiva 1 ao Projeto de Lei 2326/2022 à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 
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PROPOSIÇÕES: O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação 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 dá outras 

providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário 

realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei 633/2022 – Dá denominação à Praça situada no Bairro Nossa Senhora do 

Rosário e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 635/2022 – Dá denominação a logradouro no 

Bairro Crespo. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário 

procedeu a leitura das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomadas de Contas pela aprovação Projeto de Lei 2320/2022 – Dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. 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 ilegalidade do Projeto de Lei 2311/2022 – 

Altera dispositivos da Lei 2295/2018, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Município de Carandaí e dá outras providências. Consoante o art. 108 do Regimento Interno, o 

Presidente colocou em única discussão e votação o parecer, sendo aprovado por unanimidade 

dos presentes. Desta forma, o Projeto de Lei 2311/2022 foi rejeitado. O Vereador José Vicente 

no uso do art. 215 do Regimento Interno solicitou vista ao Projeto de Lei 2308/2022 – Autoriza 

o Município de Carandaí a realizar repasse de recursos extraordinários ao CONDAPAV e dá 

outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Requerimento 80/2022, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, solicitando informações ao 

Executivo para instrução do Projeto de Lei 2292/2021. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 81/2022, da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, solicitando informações ao Executivo para instruções dos Projetos de Lei 

2312, 2313, 2314, 2316, 2317, 2321, 2325, 2326 e 2327/2022. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 82, do Vereador Marcos Felipe, solicitando 

informações sobre obras paralisadas em Rua do Bairro Rosário. Em única discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Representação 12/2022, do Vereador Marcos Felipe, a ser 
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encaminhada à CEMIG, para mudança de postes de rede elétrica no Distrito Hermilo Alves. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Representação 13/2022, do 

Vereador José Vicente, a ser encaminhada à MRS Logística, para pavimentação asfáltica em 

Rua do Bairro Herculano Pena. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 79/2022, da Vereadora Virgínia, apontando a necessidade de promoção de cursos 

para trabalhadores de máquinas agrícolas. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 80/2022, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de 

construção de calçada em Rua do Bairro Acampamento. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Ofício 147/2022, da Comissão de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, em resposta às solicitações da Associação Comunitária e dos Pequenos 

Produtores Rurais do Chuí. 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 que procedesse a chamada final, constatando-se a presença de todos os Vereadores. 

O Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e uma 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”, 16 de maio de 2022.
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