ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE AGOSTO DE
DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e vinte minutos, 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. Na chamada inicial, feita pelo
Secretário constatou 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 25ª Reunião Ordinária. Colocada
em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da
Educação informando a liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí no valor de
R$42.299,36. Ofício 310/2016, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei
2085/2016 – Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso das dependências do Terminal
Rodoviário de Carandaí, mediante permissão de uso, fixa critérios mínimos de utilização e dá
outras providências. Ofício 347/2016, do Vereador Osmar. Requerimento 102/2016, da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requerimento 104/2016, da Vereadora Aparecida
Baeta. Moção de Pesar 28/2016, do Vereador Geraldo. Moção de Pesar 29/2016, dos Vereadores
Jader, Geraldo e Lucimar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente
colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na
Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2085/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar 152/2016 – Cria os cargos de Coordenador de Atenção à
Saúde e Coordenador do Serviço de Saúde Mental, altera a redação do Anexo II da Lei
Complementar 57/2007 – Plano de Cargos e Salários, e dá outras providências. Em primeira e
segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Cor Jesus no uso do
art. 57, do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para a terceira discussão e votação
do Projeto de Lei Complementar 152/2016, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O
Presidente suspendeu a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborasse
o parecer de redação final. Retomando os trabalhos, o Secretário procedeu a leitura do parecer de
redação final ao referido projeto. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão Especial pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo 4/2016 – Concede a Comenda Barão de Santa Cecília ao
Juiz Coronel PM Sócrates Edgard dos Anjos. O Vereador Cor Jesus teceu comentários. Em
única votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela
aprovação do Projeto de Lei 2083/2016 – Concede revisão geral nos vencimentos dos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do
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Município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal. Os Vereadores
Cor Jesus e Naamã teceram comentários. O Vereador Cor Jesus solicitou vista ao Projeto de Lei
2083/2016, sendo o pedido aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão
o Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Municipal para o Orçamento de 2017,
para que possa ser referendado pelo Plenário da Casa, conforme dispõe o art. 15, inciso XX, do
Regimento Interno e art. 43, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal, e posteriormente, ser
encaminhado ao Chefe do Executivo para ser inserido no corpo do Orçamento do Município para
o exercício 2017. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única
discussão o Ofício 347/2016, do Vereador Osmar, justificando ausência na 25ª Reunião
Ordinária. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única
discussão o Requerimento 102/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que
solicita informações sobre o processo seletivo da Casa Lar. O Vereador Cor Jesus teceu
comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em única
discussão o Requerimento 104/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, que solicita ao
CARANDAÍ-PREV informações sobre movimentação financeira. Em única votação, foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a Moção de Pesar
28/2016, do Vereador Geraldo, a ser encaminhada à família do Senhor Luiz Eugênio de Assis
Freitas, esposo da Deputada Estadual Ione Pinheiro. Em única votação, foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a Moção de Pesar 29/2016, dos
Vereadores Jader, Geraldo e Lucimar, a ser encaminhada à família do Senhor Vicente Barbosa
da Silva. Em única 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 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 vinte 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.
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