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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezenove 

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

Francisco Gonçalves e secretariado pelo vereador Cor Jesus Moreno. O Presidente convidou a todos 

para a execução do Hino Nacional. A Vereadora Lucimar procedeu à leitura de um versículo da 

Bíblia Sagrada, conforme Resolução 3/2002.  Na chamada inicial, feita pelo Secretário, constatou-

se a presença de todos os edis. O Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao 

Secretário para que procedesse a leitura da ata da 12ª Reunião Ordinária. Colocada em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente passou a palavra ao 

Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

no valor total de R$ 52.744,71 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um 

centavos). Ofício nº. 178/2015, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2034/2015 – 

Disciplina os procedimentos relativos às viagens e contém outras providências. Ofício nº. 150/2015, da 

Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. Representação nº. 10/2015, 

da Vereadora Aparecida Baeta. Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, sobre o Requerimento nº. 54 do Vereador Murilo. Relatório da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o Requerimento nº. 65 do Vereador Geraldo. Relatório da 

Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o Requerimento nº. 61 do 

Vereador Geraldo. Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre o 

Requerimento nº. 51/2015. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à 

disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. 

Encaminhou o Projeto de Lei nº. 2.034/2015 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do parecer da Comissão Especial, pela aprovação da Emenda Supressiva nº. 2 ao 

Projeto de Resolução nº. 1/2015 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira discussão, os 

Vereadores Aparecida Baeta, Pedro Marconi, Cor Jesus e Naamã Neil teceram comentários. Em 

primeira votação, a emenda recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, tendo o Presidente 

desempatado pela reprovação. A seguir, o Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão 

Especial pela aprovação do Projeto de Resolução nº. 1/2015 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em primeira discussão, os 
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Vereadores Cor Jesus, Aparecida Baeta, Naamã Neil, Pedro Marconi, Geraldo Francisco e Murilo 

teceram comentários. Em primeira votação, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e cinco votos 

contrários, ficando desta forma reprovado devido à falta de quórum qualificado de dois terços (2/3). A 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação questionou a inclusão da Emenda 

Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 147/2015, visto que a vereadora é relatora da 

matéria e na reunião da referida comissão não apresentou parecer, em razão de não haver parecer 

jurídico sobre a matéria. O Presidente disse que os demais membros da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação apresentaram o parecer. A Vereadora Aparecida Baeta disse que o Regimento Interno não 

está sendo respeitado, pois a mesma é a relatora da matéria; os demais membros da comissão não 

poderiam apresentar parecer antes da manifestação do relator; o parecer não foi apresentado e discutido 

em reunião da comissão; e que a matéria não tramita em regime de urgência. O Vereador Cor Jesus 

sugeriu a suspensão da reunião para que a Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

tomasse ciência do parecer jurídico e do parecer apresentado pelos membros da referida comissão 

Vereadores Aécio Flávio e Lucimar Neves. Desta forma, a reunião foi suspensa por cinco minutos. 

Retomando os trabalhos, o Vereador Pedro Marconi solicitou vistas a Emenda Modificativa nº. 1 e ao 

Projeto de Lei Complementar nº. 147/2015 – Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 057/2007, de 

09/01/2007, que institui o Plano de Cargos e Vencimentos dois servidores, dispõe sobre a organização 

administrativa da Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras providências, sendo o pedido 

aprovado por seis votos favoráveis e quatro contrários. A seguir, colocou em única discussão o Ofício 

nº. 150/2015, da Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza, solicitando 

prorrogação de prazo para apuração do exposto no Requerimento 61/2015. A Vereadora Aparecida 

Baeta justificou a pedido. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão a Representação nº. 10/2015, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada à 

COPASA, solicitando o cadastramento das ligações de água do Moreiras, com os nomes dos 

logradouros e proprietários. A proponente justificou a matéria. Em única votação, foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o Requerimento nº. 54 do Vereador Murilo (condições do 

barranco na residência de moradora do Distrito de Pedra do Sino). O Vereador Cor Jesus teceu 

comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única 

discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o 

Requerimento nº. 65 do Vereador Geraldo (estacionamento irregular de veículos na Rua Antônio 

Damásio da Silva). Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em única 

discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, sobre o 

Requerimento nº. 61 do Vereador Geraldo (estacionamento irregular de veículos e descarte de lixo em 

ruas do bairro Estação). Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em 

única discussão o Relatório da Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, sobre o 

Requerimento nº. 51/2015 (falta de manutenção do Parque Aquático Prefeito Pedro Amaral). Em única 

votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo vereador inscrito na palavra livre, o Presidente 
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passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no 

quadro de publicidade e solicitou ao Secretário 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 cinquenta e cinco minutos. O conteúdo integral desta reunião 

encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Cor Jesus Moreno, Secretário, 

solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora. 

 

Plenário Vereador Francisco Eustáquio Teixeira, 24 de abril de 2015. 
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