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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DOZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E VINTE E DOIS. 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, 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 ausência do Vereador Éder Damasceno e a presença dos demais 

vereadores. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a 

palavra ao Secretário para a leitura da ata da 28ª Reunião Ordinária. Em única discussão e 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse à leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência do Sr. Anderson Alberto de 

Moraes, solicitando a visita da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana 

em uma demolição na Avenida do Contorno, Bairro Celine. Ofício 267/2022, do Gabinete do 

Prefeito, respondendo a Indicação 104/2022, da Comissão de Segurança Pública. Ofício 

272/2022, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação do 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; e apresentando o Projeto de Lei 

2355/2022 - 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 273/2022, do Gabinete 

do Prefeito, encaminhando Impacto Orçamentário-Financeiro em complementação ao Projeto de 

Lei 2355/2022. Requerimento 121/2022, da Vereadora Virgínia. Representação 25/2022, do 

Vereador Marcos Felipe. Representação 26/2022, do Vereador José Vicente. Indicação 

115/2022, do Vereador Marcos Felipe. Indicação 116/2022, do Vereador Marcos Felipe. 

Indicação 117/2022, do Vereador Valério. Indicação 118/2022, do Vereador Éder. Indicação 

121/2022, do Vereador José Vicente. Relatório 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 à Comissão de Participação Popular a correspondência do Sr. Anderson 
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Alberto de Moraes. Deferiu o Ofício 272/2022 e retirou de tramitação o Projeto de Lei 

2347/2022. Encaminhou o Projeto de Lei 2355/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 

PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 650/2022 – Dá denominação a logradouro no 

Bairro Vale Verde. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2348/2022–Altera dispositivo da 

Lei 2483/2022, que dispõe sobre a taxa de administração que custeia as despesas 

administrativas da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 

Município de Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2349/2022 – Revoga denominação de 

logradouro intitulado na Lei 993/1984. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de 

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

643/2022 - Autoriza o Poder Executivo a demarcar, no município de Carandaí, áreas para 

estacionamento exclusivo de motocicletas e/ou veículos motorizados de duas rodas em áreas 

públicas e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente pela aprovação da 

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. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Presidente consultou o Plenário quanto à retirada da pauta da reunião Projeto de 

Lei 2343/2022 – Altera a Lei nº 2295/2018, que institui o estatuto dos servidores públicos civis 

do município de Carandaí e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Felipe Costa solicitou autorização para ausentar-se da reunião, por 
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motivos particulares, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 

121/2022, da Vereadora Virgínia, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a coleta de 

lixo na Rua Agoncílio Pereira Baeta, no Bairro Pontilhão. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Representação 25/2022, do Vereador Marcos Felipe, 

solicitando à Caixa Econômica Federal informações sobre os caixas eletrônicos. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 26/2022, do 

Vereador José Vicente, solicitando à MRS Logística a instalação de cancela eletrônica na 

travessia da linha férrea no Bairro Praia. Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Indicação 115/2022, do Vereador Marcos Felipe, apontando a 

necessidade de vistoria em ponte na comunidade do Bom Jardim. Em única discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 116/2022, do Vereador Marcos Felipe, 

apontando a necessidade de colocação de luminárias em postes em rua do Bairro Cohab. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 117/2022, do 

Vereador Valério, apontando a necessidade de inclusão da Festa de Nossa Senhora Mãe dos 

Homens no Calendário Oficial de Eventos do Município. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 118/2022, do Vereador Éder, apontando a 

necessidade de colocação de quebra-molas em rua do Bairro Cruzeiro. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 121/2022, do Vereador José 

Vicente, apontando a necessidade de remoção de talude na rodovia BR-040. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Relatório da Comissão de Serviços, 

Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre obras do município. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 à chamada 

final, constatando-se a ausência dos Vereadores Éder Damasceno e Felipe Costa e a presença dos 

demais 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”, 12 de setembro de 2022. 
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