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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZENOVE DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

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

horas e trinta 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 42ª 

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 365/2022, do 

Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 141/2022, do Vereador Éder. Ofício 

366/2022, do Gabinete do Prefeito, respondendo a Indicação 148/2022, do Vereador Valério. 

Ofício 377/2022, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2364/2022 – Dá 

denominação a logradouro no Bairro Ponte Chave. Ofício 407/2022, dos Vereadores Felipe, 

Marcos Felipe, Naamã e Pedro Marconi, apresentando a Emenda Aditiva nº 6 ao Projeto de 

Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 408/2022, dos Vereadores Felipe, Marcos 

Felipe, Naamã e Pedro Marconi, apresentando a Emenda Aditiva nº 7 ao Projeto de Lei 

2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 409/2022, dos Vereadores Luiz Antonio e 

Virgínia, apresentando a Emenda Aditiva nº 8 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e 

fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras 

providências. Ofício 410/2022, dos Vereadores José Vicente, Luiz Antonio e Virgínia, 

apresentando a Emenda Aditiva nº 9 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a 

despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. 

Ofício 412/2022, do Vereador José Vicente, apresentando a Emenda Aditiva nº 10 ao Projeto 

de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 413/2022, do Vereador Éder, apresentando 

a Emenda Aditiva nº 11 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 

414/2022, dos Vereadores Éder, José Vicente e Valério, apresentando a Emenda Aditiva nº 12 

ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para 

o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 415/2022, dos Vereadores 

Israel e Valério, apresentando a Emenda Aditiva nº 13 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá 

outras providências. Ofício 416/2022, dos Vereadores Marcos Felipe, Naamã e Pedro 
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Marconi, informando a possibilidade de abertura de uma nova estrada para acesso à 

Comunidade da Caieira. Ofício 417/2022, do Vereador José Vicente, apresentando a Emenda 

Aditiva nº 14 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de 

Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Ofício 419/2022, do 

Vereador Israel, apresentando a Emenda Aditiva nº 15 ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá 

outras providências. Ofício 420/2022, dos Vereadores Cor Jesus, Israel e Pedro Marconi, 

apresentando o Projeto de Lei 661/2022 – Autoriza a doação de lotes urbanos a famílias em 

situação de risco nela especificadas e dá outras providências. Requerimento 158/2022, dos 

Vereadores Marcos Felipe, Naamã e Pedro Marconi. Requerimento 159/2022, dos Vereadores 

Marcos Felipe, Naamã e Pedro Marconi. Requerimento 160/2022, do Vereador Naamã. 

Representação 38/2022, do Vereador Valério. Representação 39/2022, dos Vereadores Marcos 

Felipe e Naamã. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à 

disposição dos Vereadores todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2364/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou as Emendas 

Aditivas de 6 a 15 ao Projeto de Lei 2354/2022 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 661/2022 às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de 

Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. O Vereador Israel no uso do art. 

141 do Regimento Interno, solicitou a retirada de tramitação do Projeto de Lei 661/2022, sendo 

o pedido deferido pelo Presidente. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA: O Presidente consultou 

o Plenário quanto a antecipação da eleição da Mesa Diretora, antes da Segunda Parte da Reunião, 

devidos aos problemas de saúde do Vereador Valério que necessitará ausentar-se da reunião. O 

plenário aprovou por unanimidade a antecipação da eleição. Desta forma, o Presidente deu início 

aos trabalhos de eleição e posse da nova Mesa Diretora. O Secretária realizou a chamada 

nominal dos Vereadores, onde foi verificado a presença de todos os edis. O Presidente informou 

que atendendo ao artigo 31, §3º, da Lei Orgânica do Município, passaria à eleição da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, para o biênio 2023/2024; e que conforme art. 6º do Regimento 

Interno, os Vereadores serão chamados nominalmente, e deverão responder através do voto 

público e nominal, o nome da chapa ou candidato escolhido. Assim, perguntou aos vereadores se 

há algum registro de chapa e/ou candidato para a eleição da Mesa Diretora. O Vereador Valério 

registrou a candidatura da Chapa 1: Presidente – Vereador Valério Domingos de Sousa, Vice-

Presidente – Vereador Israel Luiz Baeta Alves de Souza e Secretário – Vereador Éder 

Damasceno Silva. O Vereador Pedro Marconi de Souza registrou a candidatura da Chapa 2: 

Presidente – Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Vice-Presidente – Vereador Naamã 

Neil Resende da Rocha e Secretário – Vereador Marcos Felipe da Silva. O Presidente procedeu a 

chamada nominal dos Vereadores para a votação. Encerrada a votação, verificou-se o seguinte 

resultado: a Chapa 1 obteve 7 (sete) votos e a Chapa 2 obteve 4 (quatro) votos. Desta forma, a 
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Mesa Diretora ficou assim constituída: Presidente – Vereador Valério Domingos de Sousa, Vice-

Presidente – Vereador Israel Luiz Baêta Alves de Souza e Secretário – Vereador Éder 

Damasceno da Silva. O Presidente Vereador Cor Jesus Moreno declarou empossada a nova Mesa 

Diretora a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. A seguir, o Presidente eleito fez 

o seu pronunciamento. Devido a problemas de saúde, o Vereador Valério solicitou ao Plenário 

autorização para ausentar-se da reunião, sendo o pedido aprovado por unanimidade. 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 nº 656/2022 – Autoriza o município de Carandaí a disponibilizar o acesso 

gratuito à internet wi-fi em repartições públicas, escolas municipais, unidades de saúde, praças 

e espaços públicos de grande circulação. 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 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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Luiz Antônio no uso do art. 169, §2º do Regimento Interno solicitou 

dispensa de interstício para discussão e votação do Projeto de Lei 2364/2022 – Dá denominação 

a logradouro no Bairro Ponte Chave; e às Emendas Aditivas 6 a 15 ao Projeto de Lei 

2354/2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências; sendo o pedido aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Presidente suspendeu a reunião para que as comissões permanentes elaborassem os 

pareceres ao Projeto de Lei 2364/2022 e às Emendas Aditivas 6 a 15 ao Projeto de Lei 

2354/2022. Retomando os trabalhos, 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 2364/2022 – Dá denominação a logradouro no Bairro 

Ponte Chave. Em primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Presidente colocou em discussão e votação, o 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. Em 

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

Presidente colocou em discussão e votação, o Projeto de Lei 2359/2022 – Institui a Serviço 

Municipal de Avaliação, Controle e Regulação da Saúde de Carandaí e insere o Componente 

Municipal de Auditoria na estrutura organizacional do Município de Carandaí e contém outras 

providências. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por cinco votos 

favoráveis e quatro votos contrários. 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 2360/2022 – Altera a Lei nº. 2353/2020, que dispõe sobre o Plano 

de Cargos e Carreiras aplicável aos servidores públicos municipais, promove adequação à 
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estrutura administrativa e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, 

foi aprovado por cinco votos favoráveis e quatro votos contrários. O Presidente consultou o 

Plenário quanto a discussão e votação em bloco das Emendas Aditivas 2 a 15 ao Projeto de Lei 

2354/2022, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas pela aprovação das Emendas Aditivas de 2 a 15 ao Projeto de Lei 2354/2022 – 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 

e dá outras providências. Em primeira e segunda discussões e votações, as Emendas Aditivas de 

2 a 15 ao Projeto de Lei 2354/2022 foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 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 2354/2022 – 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 

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

unanimidade dos presentes. O Vereador Luiz Antônio no uso do art. 169, §2º do Regimento 

Interno solicitou dispensa de interstício para a terceira discussão e votação aos Projetos de Leis 

2354/2022, 2359/2022 e 2360/2022, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse 

os pareceres de redação final aos Projetos de Lei 2354/2022, 2359/2022 e 2360/2022. 

Retomando os trabalhos, o Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2354/2022 – Estima a receita e fixa a 

despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. 

Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura 

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

2359/2022 – Institui a Serviço Municipal de Avaliação, Controle e Regulação da Saúde de 

Carandaí e insere o Componente Municipal de Auditoria na estrutura organizacional do 

Município de Carandaí e contém outras providências. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2360/2022 – 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 dos presentes. Requerimento 

158/2022, dos Vereadores Marcos Felipe, Naamã e Pedro Marconi, solicitando ao Poder 

Executivo informações sobre o envio de projeto para prorrogação do aluguel social aos 

moradores da Comunidade da Caieira. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 159/2022, dos Vereadores Marcos Felipe, Naamã 

e Pedro Marconi, solicitando ao Poder Executivo cópia de processo licitatório e demais 

documentos sobre a ponte do Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 160/2022, do Vereador Naamã, solicitando ao 

Poder Executivo informações sobre calçamento efetuado na Rua Oneir Antônio de Oliveira 
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Vasques, no Distrito Industrial. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Representação 38/2022, do Vereador Valério, solicitando à CEMIG providências 

quanto a descargas elétricas na Comunidade do Dombe. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Representação 39/2022, dos Vereadores Naamã e 

Marcos Felipe, solicitando à VIA-040 um estudo quanto ao trânsito na rodovia BR-040, entrada 

do Distrito Industrial. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. O Presidente lembrou os Vereadores da Sessão Solene dia 20 de dezembro, às 19h. 

Conforme prevê o art. 193, §2º do Regimento Interno, o Presidente suspendeu os trabalhos para 

que a ata da reunião fosse redigida. 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 do Vereador Valério e a presença dos demais vereadores. O Presidente 

declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas e dez 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”, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

COR JESUS MORENO 

–Presidente– 

 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA 

–Vice-Presidente– 

 

 

ISRAEL LUIZ BAETA ALVES DE SOUZA 

–Secretário– 


