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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUATRO DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

 Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dezenove horas e quinze 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador 

Cor Jesus. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. A vereadora 

Aparecida Baeta procedeu à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução 

nº. 3/2002. 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 do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do Ministério da 

Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destinados a pagamento de programas 

da saúde, no valor total de R$ 199.253,30 (cento e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e 

três reais e trinta centavos); Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação 

de recursos financeiros, destinados à execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 48.343,11 (quarenta e oito mil, trezentos e 

quarenta e três reais e onze centavos); Comunicado da Câmara dos Deputados, informando a 

liberação de recursos do Orçamento da União, pago ao Município, nos meses de janeiro a 

novembro de 2012, no montante de R$ 2.364.245,44 (dois milhões, trezentos e sessenta e 

quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Ofício do 

Conselho Municipal Antidrogas, solicitando a indicação de 2 (dois) membros, deste Poder, 

para compor o Conselho, em substituição aos já indicados. Ofício nº. 16/2013, do Executivo 

Municipal, solicitando a indicação de 2 (dois) membros, deste Poder, para compor o Conselho 

Municipal de Defesa Civil de Carandaí. Ofício nº. 37/2013, do Executivo Municipal, 

reiterando o ofício nº. 16/2013, onde solicita a indicação de 2 (dois) membros, deste Poder, 

para compor o Conselho Municipal de Defesa Civil de Carandaí. Ofício nº. 20/2013, da Mesa 

Diretora, apresentando o Projeto de Lei nº. 406/2013 – “Altera o art. 1º da Lei Municipal nº. 

1939/2010, que institui gratificação a servidores da Câmara pelo exercício de função de 

membro da Comissão Permanente de Licitação e Contratos Administrativos” e o Projeto de 

Resolução nº. 1/2013 – “ Altera o art. 36 da Resolução nº. 11/2010, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Carandaí”. Requerimento nº. 8/2013, dos vereadores 

Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando que seja indagado 

ao Executivo se existe servidor que esteja vinculado à Administração sem ratificação de ato 

administrativo (serviço voluntário) e caso positivo, por qual motivo. Requerimento nº. 9/2013, 

dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando ao 

Executivo cópia de todos os atos celebrados pela administração (contratos, portarias, 

licitações e editais), no período de 2/1/2013 a 31/1/2013. Requerimento nº.  10/2013, dos 

vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, solicitando ao 

Executivo os valores gastos com combustível, cópia dos cupons de abastecimento, contendo 

as datas, devidamente assinado pelo responsável legal, no período de 2/1/2013 a 31/1/2013; 

cópia do edital de leilão, realizado em 2011, dos veículos da Prefeitura; se houve renovação 

do contrato com a empresa REPELUB, caso positivo, por qual motivo. Requerimento nº. 

11/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e Welington, 



Ata da 1ª Reunião Ordinária, em 4 de fevereiro de 2013. Página 2 

solicitando ao Executivo a relação da quantidade de pneus existentes no estoque do 

almoxarifado. Requerimento nº. 12/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, 

Pedro Marconi e Welington, solicitando ao Executivo o extrato do montante financeiro 

recebido pela Prefeitura no mês de janeiro, bem como as despesas efetuadas com o mesmo. 

Requerimento nº. 13/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e 

Welington, solicitando ao Executivo a previsão de atendimento às pessoas carentes, já 

beneficiadas pelo Município com remédios específicos, distribuídos pela Assistência Social. 

Requerimento nº. 14/2013, dos vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Pedro Marconi e 

Welington, solicitando ao Executivo o saldo atual da Autarquia Fundo Previdenciário 

Municipal. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à 

disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou sobre as mesmas e informou que 

tais estariam à disposição na Secretaria. Em atendimento ao ofício do COMAD,  o Presidente 

indicou os vereadores Jader e Aécio, como titular e suplente, respectivamente; e os servidores 

Vanderléia e Karin, como titular e suplente, respectivamente. Indicou os servidores Luciano e 

José Geraldo para comporem o Conselho de Defesa Civil, como titular e suplente, 

respectivamente. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 406/2013  e o Projeto de Resolução nº. 

1/2013  às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. A seguir, questionou aos parlamentares se gostariam de indicar os líderes e vice-

líderes de cada bloco parlamentar, para que fossem compostas as comissões permanentes, na 

reunião. Os vereadores Geraldo Francisco, representando o Bloco da Situação e o vereador 

Naamã, representando o Bloco da Oposição, informaram que, após reunirem com os 

parlamentares, estariam informando os líderes e vice-líderes, por ofício. O Presidente lembrou 

a todos que tais teriam um prazo de quinze dias para indicar, conforme dispõe o Regimento 

Interno. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: Prosseguindo os trabalhos, o Presidente colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 8/2013. A vereadora Aparecida Baeta justificou que tal 

proposição tem por objetivo cumprir a atribuição do vereador, que entre outras, é de fiscalizar 

os atos do Executivo. Não havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. O Presidente colocou o Requerimento nº. 9/2013 em única 

discussão. Não havendo quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade.  A seguir, colocou o Requerimento nº. 10/2013 em única discussão. O 

vereador Naamã justificou que tal proposição faz parte dos trabalhos da “Oposição”, que tem 

a intenção de informar a todos sobre os atos do Executivo, cumprindo o papel do legislador. A 

vereadora Aparecida Baeta esclareceu dúvidas suscitadas ao mesmo. Não havendo quem mais 

quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente 

colocou o Requerimento nº. 11/2013 em única discussão. Não havendo quem quisesse discuti-

lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou o 

Requerimento nº. 12/2013 em única discussão. Não havendo quem quisesse discuti-lo, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente colocou o 

Requerimento nº. 13/2013 em única discussão. A vereadora Aparecida Baeta esclareceu o 

conteúdo do requerimento. O vereador Murilo justificou a apresentação da proposição. Os 

vereadores Osmar e Lucimar comentaram que ainda é cedo pra cobrar providências de uma 

Administração que acabou de se instalar. A vereadora Aparecida Baeta respondeu os 

comentários justificando a importância da apresentação dos mesmos. Não havendo quem mais 

quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo 

os trabalhos, colocou o Requerimento nº. 14/2013 em única discussão. A vereadora Aparecida 
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Baeta justificou a proposição, destacando o papel do legislador. Não havendo quem mais 

quisesse discuti-lo, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Após 

deliberação com os edis, a data da 2ª reunião ordinária foi transferida para o dia 14, devido o 

feriado do dia 11 de fevereiro e a quarta-feira de cinzas. Os Vereadores Geraldo e Lucimar 

teceram comentários sobre o trabalho do legislador, agradeceram a presença do público e 

desejaram um bom trabalho legislativo. Questão de ordem, a vereadora Aparecida Baeta, 

entendeu a motivação dos vereadores, pois o vereador possui o livre direito de se expor, desde 

que inscrito na Palavra Livre, conforme dispõe o Regimento Interno. O vereador Osmar 

comentou sobre a importância do papel do vereador. O Presidente explicou que por tratar da 

1ª Reunião, estaria permitindo que os vereadores fizessem suas exposições, enfatizando que 

existem regras regimentais a cumprir.  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 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, 4 de fevereiro de 2013. 
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