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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS. 

   Aos oito dias do mês de agosto 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 23ª 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 217/2022, do Gabinete do 

Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 2244/2022 -Altera a Lei nº 

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; e apresentando o Projeto de Lei 2346/2022 – Altera a Lei Municipal 

2189/2015, que dispõe sobre a criação da Feira Livre do Artesão e do Produtor Rural do 

Município de Carandaí e dá outras providências; e o Projeto de Lei 2347/2022 - Altera 

dispositivos da Lei nº 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 223/2022, da Mesa Diretora, apresentando o 

Projeto de Resolução 2/2022 – Autoriza a devolução de bens. Ofício 224/2022, do Vereador 

Marcos Felipe, apresentando o Projeto de Lei 648/2022 – Fica autorizado instituir a semana de 

conscientização, prevenção e combate à prática de queimadas urbanas e rurais no município de 

Carandaí e dá outras providências. Requerimento de professores do Município, solicitando 

agendamento de reunião com a Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e 

Juventude. Requerimento 105/2022, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Representação 17/2022, do Vereador Luiz Antonio. Representação 18/2022, do Vereador Luiz 

Antonio. Representação 19/2022, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 94/2022, do Vereador 

Naamã. Indicação 95/2022, da Vereadora Virgínia. Indicação 96/2022, da Vereadora Virgínia. 

Indicação 97/2022, da Vereadora Virgínia. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O 
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Presidente colocou à disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, 

informando que estariam na Secretaria. Deferiu o Ofício 217/2022 do Gabinete do Prefeito e 

retirou de tramitação o Projeto de Lei 2244/2022. Encaminhou o Projeto de Lei 2346/2022 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação; e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável. Encaminhou o Projeto de Lei 2347/2022 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; e de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o Projeto de Resolução 2/2022 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei 648/2022 às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação; e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Encaminhou o 

requerimento dos professores do Município à Comissão de Participação Popular. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: O Secretário 

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

Projeto de Lei 639/2022 – Dispõe sobre o recebimento, pelo município de Carandaí/MG, de 

projetos de engenharia em doação, sem ônus ou encargos, de pessoa física ou jurídica de direito 

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

em primeira e segunda discussões e votações, o 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 aprovado por unanimidade. O Secretário 

procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 641/2022 – Dispõe sobre a 

instalação de um parque de geração de energia solar, para suprir a demanda do consumo de 

energia elétrica dos imóveis de responsabilidade do Município de Carandaí/MG. Em primeira e 

segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente pela aprovação do Projeto de Lei 647/2022 – Autoriza a criação do Programa de 

Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico, na zona rural e urbana do Município de 

Carandaí. O Vereador Israel Luiz no uso do art. 215 do Regimento Interno, solicitou vista à 

Emenda Modificativa 1 e ao Projeto de Lei 2329/2022 – Altera dispositivos da Lei nº. 

2317/2019, que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros em veículo táxi, e 

dá outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O Secretário procedeu a leitura 

dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei 
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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”. Em primeira 

e segunda discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana pela aprovação do Projeto de Lei 2337/2022 – Dispõe sobre a denominação 

do Centro de Imagem e Diagnóstico localizado na Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 

Carandaí. 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 

2341/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município de Carandaí, 

para atendimento à Lei nº. 2459/2022, que cria o Programa de Apoio aos Estudantes de Nível 

Técnico e Superior e contém outras providências. Em primeira e segunda discussões e votações, 

foi aprovada por unanimidade. Requerimento 105/2022, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, solicitando ao Poder Executivo informações para instrução 

do Projeto de Lei 2336/2022. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Luiz Antônio no uso do art. 144 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta da 

Representação 17/2022, onde solicitava à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 

Federal o agendamento de reunião para discutir acidentes relacionados à rodovia BR-040; e da 

Representação 18/2022 onde solicitava à VIA-040 o agendamento de reunião para discutir 

acidentes relacionados à rodovia BR-040; sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

Representação 19/2022, do Vereador Marcos Felipe, solicitando à CEMIG informações sobre 

as constantes quedas de energia no município. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 94/2022, do Vereador Naamã, apontando a necessidade de reforma ou 

construção na localidade do Palmeiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 95/2022, da Vereadora Virgínia, apontando a necessidade de 

instalação de ecopontos. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 96/2022, da Vereadora Virgínia, apontando a necessidade de reforma do parquinho 

da Praça Vô Costa. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

97/2022, da Vereadora Virgínia, apontando a necessidade de melhorias no recolhimento de 

lixo. 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 Dia seria afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário 
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que procedesse à 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”, 8 de agosto de 2022.

 

 

 

COR JESUS MORENO 
–Presidente– 

 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA 
–Vice-Presidente– 

 

 

ISRAEL LUIZ BAETA ALVES DE SOUZA 
–Secretário– 


