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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E UM DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 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 38ª Reunião Ordinária. Em única discussão e votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 

18164/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando Parecer 

Prévio às contas do Município de Carandaí relativas ao exercício financeiro de 2020. Ofício 

339/2022, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 138/2022, do Vereador 

Marcos Felipe. Ofício 346/2022, do Vereador Marcos Felipe, apresentando o Projeto de Lei 

658/2022 – Autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar assistência técnica pública e 

gratuita para elaboração de projetos e acompanhamento técnico de construção civil ou 

regularização de habitação de baixa renda no Município de Carandaí/MG e dá outras 

providências. Ofício 358/2022, dos Vereadores Cor Jesus e Israel, apresentando o Projeto de 

Lei Complementar 21/2022 - Inclui dispositivo na Lei Complementar 127/2019, que dispõe 

sobre a regulamentação do parcelamento do solo urbano no âmbito do município de Carandaí e 

dá outras providências. Requerimento 144/2022, do Vereador Naamã. Indicação 145/2022, do 

Vereador Marcos Felipe. Indicação 147/2022, do Vereador Pedro Marconi. Moção de Aplausos 

13/2022, do Vereador José Vicente. Moção de Aplausos 14/2022, do Vereador José Vicente. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição dos 

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

Encaminhou o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas, às contas do 

Município relativas ao exercício financeiro de 2020, à Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 658/2022 às Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar 21/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu à leitura do parecer de redação final 
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da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2353/2022 – 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 

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

parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Em terceira discussão e votação, 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 

654/2022 – Autoriza o Poder Executivo de Carandaí/MG a instalar brinquedos adaptados para 

crianças com deficiência física e/ou mobilidade reduzida para lazer e recreação infantil, nos 

espaços de praças e parques lineares públicos e dá outras providências. Em primeira e segunda 

discussões e votações, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Israel no uso do art. 215 do 

Regimento Interno, solicitou vista ao Projeto de Lei nº 655/2022 – Autoriza o município de 

Carandaí a instituir o programa PROJOVEM no âmbito da administração direta, autarquias e 

fundações do município e dá outras providências, sendo o pedido deferido pelo Presidente. O 

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

(quinze) dias à Emenda Supressiva 1 e Emenda Modificativa 2 ao 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. O pedido de sobrestamento foi aprovado 

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

e Redação pela aprovação do Projeto de Resolução 3/2022 – Dispõe sobre a Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Carandaí e contém outras providências. Em primeira, segunda e terceira 

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

da Comissão Especial pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 8/2022 – Concede a 

Comenda Barão de Santa Cecília ao Sr. Job Alves de Souza Filho. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão 

Especial pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 9/2022 – Concede o Título de 

Cidadão Honorário ao Senhor Bernardo Ananias Junqueira Ferraz. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão 

Especial pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 10/2022 – Concede o Título de 

Cidadã Honorária à Senhora Taciana Cristina Fabiano. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 144/2022, do Vereador Naamã, solicitando ao 

Poder Executivo Municipal informações sobre obras de captação de águas pluviais no Bairro 

Vale Verde. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos 
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13/2022, do Vereador José Vicente, a ser encaminhada ao Sr. Waldemar Bertolin. Os 

Vereadores Luiz Antônio, Felipe Costa e Éder solicitaram abstenção de votação. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por sete votos favoráveis e três abstenções. Moção de 

Aplausos 14/2022, do Vereador José Vicente, a ser encaminhada ao Sr. Antônio Sebastião de 

Andrade. O Vereador Felipe Costa solicitou abstenção de votação. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por nove votos favoráveis e uma abstenção. Indicação 145/2022, do 

Vereador Marcos Felipe, apontando ao Poder Executivo a necessidade de capina e limpeza das 

ruas do Distrito Hermilo Alves. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 147/2022, do Vereador Pedro Marconi, apontando ao Poder Executivo a 

necessidade de demarcação de meio-fio em rua da Comunidade do Dombe. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente informou que se encerrou nesta reunião o 

prazo para a apresentação de Moções de Aplausos e outras proposições para concessão de títulos. 

O Vereador José Vicente parabenizou a Secretaria de Obras pelos serviços realizados na ponte 

que liga a rodovia BR-040 à Vila dos Nascimentos, na comunidade do Corte de Pedra. O 

Presidente informou o horário de expediente da Câmara Municipal nos dias de jogos da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Catar 2022: dia 24/11/2022 (quinta-feira) de 7h às 13h; 

dia 28/11/2022 (segunda-feira) de 7h às 12h; e dia 02/12/2022 (sexta-feira) de 7h às 13h. 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 presença de todos os vereadores. 

O Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas e quarenta 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”, 21 de novembro de 2022. 
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