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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ,
REALIZADA EM DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATORZE.

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezenove horas e dez minutos, a
Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus Moreno e
secretariada pela Vereadora Lucimar Neves. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino
Nacional. O Vereador Welington 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 da ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada em nove de junho de dois mil e quatorze.
Colocada em única discussão, a ata 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: Convite dos formandos do Curso Técnico em Administração,
para formatura dia 20/06/2014, às 19h horas missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus e colação de grau
às 20h30min, na Câmara Municipal. Convite para a Exposição Agropecuária do Município de Ressaquinha.
Ofício nº. 233/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Impacto Orçamentário – Projeto de Lei nº.
1992/2014.  Ofício nº. 234/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando que a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação encaminhe as sugestões e alterações ao Projeto de Lei 1987/2014. Ofício nº. 240/2014, do
Gabinete do Prefeito, abre crédito adicional especial para o Programa ‘Mais Médicos’ no Município de
Carandaí. Ofício nº. 259/2014, do Ministério Público, comunicando o arquivamento de representação contra
o Chefe do Executivo. Ofício nº. 264/2014, do Ministério Público,comunicando o arquivamento de denúncia
apresentada contra a Vereadora Aparecida Baeta. Ofício nº. 258/2014, da Mesa Diretora, apresentando o
Projeto de Lei 440/2014 – Dispõe sobre a Verba de Gabinete. Ofício nº. 260/2014, da Comissão Especial
nomeada pela Portaria nº. 24/2014 apresentando Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto de Resolução nº
13/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Indicação nº. 78/2014, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº.
79/2014, do Vereador Pedro Marconi. Indicação nº. 80/2014, dos Vereadores Naamã Neil, Aparecida Baeta
e Pedro Marconi. Indicação nº. 81/2014, do Vereador Cor Jesus. Representação nº. 19/2014, do Vereador
Cor Jesus. Requerimento nº. 85/2014, da Vereadora Lucimar. Requerimento nº. 86/2014, da Vereadora
Aparecida Baeta. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos
edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria. A
seguir, encaminhou o Projeto de Lei nº. 440/2014 – ‘Dispõe sobre a verba de gabinete’ à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA
PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS PROPOSIÇÕES: O
Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura do parecer de Redação Final ao Projeto de
Resolução nº. 12/2014 – Dispõe sobre a criação do Programa Cine Câmara e dá outras providências. Em



Ata da 20ª Reunião Ordinária, em 16 de junho de 2014. Página 2

terceira discussão, o Vereador Cor Jesus solicitou a correção do artigo 8º, substituindo o termo Plenário
‘Vereador Francisco Eustáquio Teixeira’ por Auditório ‘Vereador Benjamin Teixeira de Carvalho. Em
terceira votação foi aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou à Secretária que procedesse à leitura do
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 14/2014
– Revoga a Resolução 3/2002, que introduz a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, no início de cada
sessão ordinária da Câmara. Em primeira discussão, o Vereador Naamã manifestou seu voto contrário. O
Vereador Geraldo, com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno, solicitou vistas do Projeto, sendo
deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura do parecer de Redação
Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 439/2014 – Altera
dispositivos da Lei nº. 1894, de 1º de dezembro de 2008, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação
diferenciada para crianças e adolescentes portadores de diabetes, intolerância ao glúten e ao ovo, nas
escolas públicas do Município de Carandaí. Em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo solicitou à Secretária que procedesse à leitura dos pareceres ao Projeto de Lei Complementar
nº. 4/2014 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 51, de 10 de outubro de 2006, que institui o
parcelamento do solo no Município de Carandaí. O Vereador Geraldo, fazendo uso do artigo 138 do
Regimento Interno, solicitou sobrestamento do Projeto, e após consulta ao Plenário foi deferido pelo
Presidente. O Presidente solicitou à  Secretária que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, pela aprovação
da Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei  nº. 1990/2013 – Dispõe sobre a alteração do percentual
para suplementação de dotação orçamentária na Lei Municipal nº. 2.090/2013, que orça a receita e fixa  a
despesa do Município de Carandaí para o exercício de 2014. Em primeira discussão o Vereador Naamã
comentou sobre o projeto e manifestou seu voto contrário. A Vereadora Aparecida, igualmente, manifestou
seu voto contrário, justificando-o. O Vereador Geraldo manifestou seu voto favorável. O Vereador Pedro
Marconi comentou sobre o projeto, manifestando sobre os motivos do seu voto contrário. O Vereador Osmar
comentou sobre o assunto. Em primeira votação foi aprovado por seis votos favoráveis e cinco contrários,
com o voto de minerva do Presidente. Em segunda discussão os Vereadores Naamã, Osmar, Murilo, Aécio e
Geraldo discutiram sobre o assunto. Em segunda votação foi aprovado por seis votos favoráveis e cinco
contrários, com o voto de minerva do Presidente. Na sequência, solicitou à Secretária que procedesse à
leitura  dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas, pela aprovação do Projeto de Lei 1990/2014 – Dispõe sobre a alteração do percentual
para suplementação de dotação orçamentária na Lei Municipal nº. 2.090/2013, que orça a receita e fixa  a
despesa do Município de Carandaí para o exercício de 2014. Em primeira e segunda discussão e votação,
foi aprovado por seis votos favoráveis e cinco contrários, com o voto de minerva do Presidente. Indicação
nº. 78/2014, do Vereador Pedro Marconi, sugerindo patrolamento e encascalhamento de estrada na
comunidade do Bom Jardim. O Vereador Osmar, fundamentado no artigo 139 do Regimento Interno,
solicitou vistas da Indicação, o que foi deferido pelo Presidente. Indicação nº. 79/2014, do Vereador Pedro
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Marconi, sugerindo colocação de bomba em cisterna na comunidade do Bom Jardim. O Vereador Osmar,
embasado no artigo 139 do Regimento Interno, solicitou vistas da Indicação, o que foi deferido pelo
Presidente. Indicação nº. 80/2014, dos Vereadores Pedro Marconi, Naamã e Aparecida, sugerindo
construção de ponte que dá acesso a rua de cima na comunidade do Dombe e no virador no final da citada
rua. O Vereador Aécio, com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno, solicitou vistas da Indicação, o que
foi deferido pelo Presidente.  Indicação nº. 81/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo convênio entre o
Executivo e a Associação de Moradores da localidade de Herculano Pena. Em única discussão e votação foi
aprovada por unanimidade. Representação nº. 19/2014, do Vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada à
Empresa IVEPAR. Em única discussão, o Vereador proponente justificou o pedido. Em única votação foi
aprovada por unanimidade. Requerimento nº. 85/2014, da Vereadora Lucimar, solicitando informações ao
Executivo sobre quais os custos com a realização de todas as edições da “Festa do Cavalo e Show da Terra”.
Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 86/2014, da Vereadora
Aparecida Baeta, solicitando informações ao Executivo sobre quais  estradas se referem às obrigações
contidas no art. 4º, incisos I, III, IV e V do Projeto de Lei 1970/2014. Em única discussão, o Vereador
Osmar, com fundamento no artigo 139 do Regimento Interno, solicitou vistas do Requerimento, sendo
deferido pelo Presidente. 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 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 quarenta
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 Francisco Eustáquio Teixeira”, 17 de junho de 2014.

COR JESUS MORENO
- Presidente –

OSMAR SEVERINO DE SOUZA
Vice- Presidente

LUCIMAR LIMA NEVES
Secretária


