ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM PRIMEIRO DE JULHO DE DOIS MIL
E TREZE.
Em primeiro de julho de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze minutos, a Câmara
Municipal de Carandaí reuniu-se extraordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus e
secretariada pela Vereadora Lucimar. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino
Nacional. Na chamada inicial, feita pela Secretária, constatou-se a presença de todos os edis.
Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária
para que procedesse a leitura da ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária, realizada em vinte e
quatro de junho de dois mil e treze. Colocada em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir, o Presidente passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura do
expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros, destinados a pagamento de Saúde da Família – SF COMP 05/2013, no valor de R$
38.345,00 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais); Comunicado do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 48.921,36
(quarenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos). Convite da Escola
Estadual Francisco do Carmo, para festa julina a acontecer no dia sete de julho, às 14 horas, no
bairro Ponte Chave. O vereador Osmar, no uso do art. 137, do Regimento Interno solicitou a
retirada de pauta do Projeto de Lei n° 1941/2013, que dispõe sobre o Parcelamento de débito para
com
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CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências
recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria. SEGUNDA
PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS: O Presidente
solicitou à Secretária que procedesse à leitura do Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº. 1942/2013 - Autoriza o
município de Carandaí a repassar recursos ao Clube da Melhor Idade de Carandaí e contém
outras providências. Colocado em primeira e segunda discussões e votações, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, foi realizada a leitura da Redação Final do Projeto de Lei em referência,
sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, a Secretária procedeu a leitura do Parecer das
Comissões de Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de
Ata da 1ª Reunião Extraordinária, em 1º de julho de 2013.
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Contas ao Projeto de Lei nº. 1944/2013 – Autoriza o município de Carandaí a repassar recursos à
Associação Comunitária dos Amigos do Crespo e contém outras providências. Em primeira
discussão, o vereador Naamã teceu comentários. A seguir, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade.

Em segunda discussão, não houve manifestação. Colocado em

segunda votação, foi aprovado por unanimidade. A Secretária realizou a leitura da Redação Final
do Projeto de Lei em referência, sendo aprovado 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 avisos e solicitou à Secretária para que procedesse a
chamada final, constatando a presença de todos os edis. O Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos. O conteúdo integral
desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereadora Lucimar,
Secretária, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos
integrantes da Mesa Diretora.
Plenário Vereador Celestino Baptista, 1º de julho de 2013.

COR JESUS MORENO
- Presidente -

OSMAR SEVERINO DE SOUZA
- Vice-Presidente –

LUCIMAR LIMA NEVES
- Secretária -

Ata da 1ª Reunião Extraordinária, em 1º de julho de 2013.
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