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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SETE DE JUNHODE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS. 

   Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 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 21ª 

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: Ofício 74/2022, da 

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, informando a liberação de recurso financeiro à 

Corporação Musical Santa Cecília. O Vereador Israel explicou que se trata de uma emenda 

parlamentar indicada pelo Deputado Estadual Glaycon Franco, cujo objeto será a aquisição de 

instrumentos musicais para a banda de música. Carta 321/2022, da MRS Logística, 

respondendo a Representação 13/2022 do Vereador José Vicente. Ofício 157/2022, do Gabinete 

do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2331/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

em comodato, área de terras do Município e contém outras providências. Ofício 166/2022, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2335/2022 – Altera a Lei Municipal nº. 

2437/2021, que 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. Ofício 167/2022, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2336/2022 – Dispõe sobre a concessão de reembolso de despesas 

de viagem para servidores ocupantes do cargo de motorista. Ofício 196/2022, do Vereador Cor 

Jesus, apresentando a Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 

2321/2022 - Altera a Lei Ordinária 2355/2020, 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. Ofício 198/2022, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, apresentando a Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2334/2022 

– Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na forma de dação em pagamento, vinte e 

dois lotes de terra do loteamento denominado Bairro Novo Horizonte, e contém outras 

providências. Ofício 199/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a 
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Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei Complementar 19/2022- Altera dispositivos da Lei 

Complementar 127, de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do 

parcelamento do solo urbano no âmbito do Município de Carandaí e dá outras providências. 

Ofício 200/2022, da Comissão de Segurança Pública, apresentando o Projeto de Lei 642/2022 

– Autoriza o Município de Carandaí a celebrar convênio com a Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais para aquisição e doação de equipamentos e materiais destinados à 

implementação do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Requerimento 

103/2022, do Vereador Marcos Felipe. Requerimento 104/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Indicação 93/2022, do Vereador Marcos Felipe. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: 

O Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, 

informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2331/2022 às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. 

Encaminhou o Projeto de Lei 2335/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou o Projeto de Lei 2336/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou a Subemenda Modificativa 1 à Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2321/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou a Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2334/2022 à Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei Complementar 19/2022 à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei 642/2022 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e 

Juventude. A Vereadora Virgínia convidou todos os vereadores a participarem da “Jornada 

TEAmo” nos 02, 06, 08 e 15 de julho, na Câmara Municipal. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: O Secretário realizou a 

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

Lei 2328/2022 – Altera a Lei nº. 2338/202, que dispõe sobre a criação, o funcionamento e 

regulamentação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Eustáquio Tavares de Melo 

“Tochinha”, Modalidade I (CAPS I) no âmbito do Município de Carandaí e dá outras 

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

colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 2312/2022 – Cria a Ouvidoria Geral do 

Município de Carandaí, no âmbito do Poder Executivo, dispõe sobre a atuação dos responsáveis 

por ações de Ouvidoria e a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços 

públicos e contém outras providências. Em primeira discussão e votação, recebeu seis votos 

favoráveis e quatro contrários. Em segunda discussão e votação, recebeu cinco votos favoráveis 

e cinco contrários, tendo o Presidente desempatado pela aprovação do Projeto de Lei 2312/2022. 

O Vereador Luiz Antônio, no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno, solicitou dispensa dos 
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interstícios legais para a discussão e votação da Subemenda Modificativa 1 à Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2321/2022, da Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 2334/2022 e 

da Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei Complementar 19/2022, sendo o pedido aprovado 

por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação pela aprovação da Subemenda Modificativa 1 à Emenda Modificativa 1 ao Projeto 

de Lei 2321/2022 – Altera a Lei Ordinária 2355/2020, 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. Em primeira e segunda 

discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao 

Projeto de Lei 2321/2022. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 

2321/2022. Em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Naamã, no uso do art. 216 do Regimento Interno solicitou sobrestamento por 15 

(quinze) dias ao Projeto de Lei 2332/2022 – Autoriza a Administração Direta e Indireta a 

realizar a concessão administrativa de uso de espaço público para fins de exploração 

econômica por pessoas físicas e/ou jurídicas a serem definidas por licitação pública e contém 

outras providências, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura 

do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2333/2022 – Altera a 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. Em primeira discussão e 

votação, recebeu seis votos favoráveis e quatro contrários. O Secretário procedeu à leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva 1 ao 

Projeto de Lei 2334/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na forma de 

dação em pagamento, vinte e dois lotes de terra do loteamento denominado Bairro Novo 

Horizonte, e contém outras providências.Em primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela 

aprovação do Projeto de Lei 2334/2022. Em primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva 1 ao Projeto de Lei 

Complementar 19/2022 – Altera dispositivos da Lei Complementar 127, de 12 de dezembro de 

2019, que dispõe sobre a regulamentação do parcelamento do solo urbano no âmbito do 
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Município de Carandaí e dá outras providências.Em primeira e segunda discussões e votações, 

foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Modificativa 2 ao Projeto de Lei 

Complementar 19/2022. Em primeira discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

segunda discussão e votação, a emenda recebeu nove votos favoráveis e um voto contrário. O 

Secretário procedeu à leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar 19/2022. Em primeira e segunda discussões e votações, o projeto de lei recebeu 

nove votos favoráveis e um voto contrário. O Vereador Luiz Antônio, no uso do art. 169, §2º do 

Regimento Interno, solicitou dispensa dos interstícios legais para a terceira discussão e votação 

dos Projetos de Lei 2312/2022, 2321/2022, 2333/2022 e 2334/2022 e Projeto de Lei 

Complementar 19/2022, tendo o pedido recebido cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, 

tendo o Presidente desempatado pela aprovação do pedido. O Presidente suspendeu a reunião 

para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse os pareceres de redações finais 

aos Projetos de Leis 2312/2022, 2321/2022, 2333/2022 e 2334/2022 e Projeto de Lei 

Complementar 19/2022. Retomando os trabalhos, o Presidente consultou o Plenário quanto à 

prorrogação do horário da reunião e a dispensa de leitura do inteiro teor das redações finais dos 

projetos de lei, sendo aprovado por oito votos favoráveis e dois votos contrários.O Secretário 

procedeu à leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei 2312/2022. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer 

de redação final ao Projeto de Lei 2321/2022. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei 

2333/2022. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário 

procedeu à leitura do parecer de redação final ao Projeto de Lei 2334/2022. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu à leitura do parecer 

de redação final ao Projeto de Lei Complementar 19/2022. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 103/2022, do Vereador Marcos Felipe, solicitando ao 

Poder Executivo Municipal informações sobre convênio com a EPAMIG. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 103/2022, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal informações sobre processo licitatório da reforma de 

escola do distrito de Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação 93/2022, do Vereador Marcos Felipe, apontando a necessidade de 

operação tapa-buracos na Rua Prefeito Abelard Pereira Filho, no Bairro Olímpico. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo Vereador inscrito na Palavra 

Livre, o Presidente passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do 
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Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário que procedesse à chamada 

final, constatando-se a presença de todos os Vereadores. O Presidente declarou encerrada a 

reunião às vinte e duas horas e cinquenta 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”, 27 de junho de 2022.
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