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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM DEZESSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

Aos dezessete 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 37ª Reunião Ordinária, realizada em dez de 

novembro de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão, o Vereador Naamã solicitou a correção onde 

consta que ele solicitou a retirada de pauta do Ofício nº 435/2014, na verdade o ofício que este apresentou 

em conjunto com a Vereadora Aparecida foi rejeitado pelo Presidente por ferir o art. 46 do Regimento 

Interno do art.  Do Regimento Interno. Salvo estas correções, foi a ata colocada em votação, sendo 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: 

Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal 

de Saúde de Carandaí, no valor total de R$ 71.778,17 (setenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e 

dezessete centavos). Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 

no valor total de R$ 90.976,83 (noventa mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). 

Ofício nº. 74/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 2012/2014 – 

Autoriza o Município de Carandaí a permutar lote de sua propriedade por área de terras na comunidade do 

campestre e contem outras providências. Ofício nº. 448/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhado 

documento complementar aos Projetos de Lei n
os

 2013, 2014 e 2019/2014. Ofício nº. 444/2014, da 

Vereadora Aparecida Baeta, apresentando a Emenda Modificativa nº. 1 à Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica nº. 25/2014. Ofício nº. 457/2014, da Mesa Diretora, apresentando o Projeto de Resolução nº. 

20/2014 – Dispõe sobre a semana de comemorações de Natal na Câmara Municipal de contém outras 

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

Indicação nº. 120/2014, do Vereador Osmar. Indicação nº. 121/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. 

Requerimento nº. 162/2014, do Vereador Aécio. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais 

estariam à disposição na Secretaria. O Vereador Osmar, fazendo uso do artigo 137 do Regimento Interno, 

solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2019/2014, sendo deferido pelo Presidente. O Presidente 

encaminhou os Projetos de Lei n
os

 2013, 2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Serviços, 

Obras Municipais e de Mobilidade Urbana. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 1 à Proposta de Emenda 
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à Lei Orgânica nº. 25/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de 

Resolução nº. 20/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. A Vereadora Lucimar solicitou dispensa de interstício para votação do referido Projeto. O Presidente 

informou ao Plenário que foi cumprido o que dispõe o art. 57 do Regimento Interno e suspendeu a reunião 

para emissão de parecer. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS 

PROPOSIÇÕES: Retornando aos trabalhos, 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 Resolução nº 20/2014. Em primeira e segunda discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do 

parecer de Redação Final ao referido Projeto. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação nº. 107/2014, do Vereador Aécio, apontando a necessidade de construção de poço 

semi-artesianos. Em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Indicação nº. 111/2014, do 

Vereador Cor Jesus, sugerindo a contratação de topógrafo para auxiliar na regularização de imóveis do 

município. Em única discussão os Vereadores Aparecida, Cor Jesus e Naamã comentaram sobre o assunto. 

Em única votação foi aprovado por unanimidade. Indicação nº. 120/2014, do Vereador Osmar, apontando a 

necessidade de recuperação da canalização do Córrego Capão do Melo. Em única discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Indicação nº. 121/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo a 

regulamentação da utilização do espaço físico das escolas municipais por entidades. Em única discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 162/2014, do Vereador Aécio, solicitando 

intervenção junto ao Executivo para sanar questão de iluminação na Rua Agoncílio Pereira Baeta. Em única 

discussão e votação foi 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 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, 18 de novembro de 2014. 
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