
 

Ata da 36ª Reunião Ordinária, em 03 de novembro de 2014. Página 1 

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dezenove e dez minutos horas, 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 Luís procedeu à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme 

Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, constatou-se a ausência do Vereador Osmar 

e a presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a 

palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e sete 

de outubro de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão e votação, 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: 

Ofício nº. 533/2014, da Promotoria Única da Comarca de Carandaí, informando sobre o arquivamento da 

Notícia de Fato sobre a concessão de alvarás para instalação de aparelhagem de som no Calçadão. Ofício nº. 

540/2014, da Promotoria Única da Comarca de Carandaí, apresentando sugestões ao Projeto de Lei que 

dispõe sobre o transporte escolar em cursos técnicos e universitários. Ofício nº. 221/2014, do Hospital 

Municipal Santana de Carandaí, encaminhando documentação em resposta ao Requerimento 129/2014 do 

Vereador Jader. Requerimento nº. 153/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento nº. 159/2014, do 

Vereador Cor Jesus. Indicação nº. 107/2014, do Vereador Aécio. Indicação nº. 111/2014, do Vereador Cor 

Jesus. DESPACHO DAS 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 DO PROJETO E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura da Redação final à 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº. 26/2014 – Altera o art. 97 da Lei Orgânica Municipal. 

Em segundo turno discussão, a Vereadora Aparecida teceu comentários. Em segundo turno de votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela ilegalidade do Projeto de Lei nº. 1981/2014 – 

Altera dispositivos da Lei nº. 1967/2010. Consoante o art. 56 do Regimento Interno, o Presidente colocou o 

parecer pela ilegalidade em discussão, tendo a Vereadora Aparecida explanado sobre o assunto e 

demonstrando os pontos ilegais. O Vereador Geraldo solicitou abstenção de votar. O Vereador Naamã 

comentou sobre o assunto e fez pedido de vistas do projeto, conforme dispõe o art. 139 do Regimento 

Interno, sendo deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos 

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 
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ambos pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 17/2014 – Altera dispositivos da Resolução nº. 11, de 23 

de novembro de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreira, 

vencimentos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira e segunda 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária para que 

procedesse à leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 446/2014 – Concede gratificação aos 

servidores da Câmara Municipal pelo exercício de função de membros das Comissões Administrativas 

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

unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº. 1970/2014 – Dispõe sobre a abertura, conservação e manutenção da malha viária do 

Município e contém outras providências. Em primeira discussão o Vereador Geraldo comentou. Em primeira 

votação foi reprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº. 153/2014, da Vereadora Aparecida 

Baeta, solicitando informações sobre o Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí. Em única discussão a 

Vereadora proponente justificou o pedido. Em única votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº. 159/2014, do Vereador Cor Jesus, solicitando que seja convidado o Gerente de Arrendamento e 

Patrimônio da MRS Logística, para reunião nesta Casa. Em única discussão o Vereador proponente 

justificou o pedido. Em única votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente nomeou Comissão 

Especial composta pelos Vereadores Naamã, Murilo e Aécio. Em única discussão e votação foi aprovada 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 publicidade e solicitou à 

Secretária para que procedesse a chamada final, constatando a ausência do Vereador Osmar e a presença 

dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas e 

cinquenta 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, 04 de novembro de 2014. 
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