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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZESSEIS. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro 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 27ª Reunião Ordinária. Colocada 

em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Escola Municipal Tia 

Catharina Puiatti para participar da “Feira Educação para a vida”, nos dias 22 e 23/9/2016. 

Ofício 320/2016, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2086/2016 – Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Carandaí para o exercício financeiro de 2017 e dá 

outras providências”. Ofício 321/2016, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 

101/2016 do Vereador Naamã, onde solicita informações sobre o Programa Porteira Adentro. 

Ofício 329/2016, do Gabinete do Prefeito, respondendo o Requerimento 104/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta, onde solicita informações sobre o saldo bancário do CarandaiPrev. Ofício 

80/2016, do SINDISCARANDAÍ, solicitando apoio da Câmara Municipal para revisão geral 

anual nos vencimentos dos servidores. Indicação 100/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto de 

Lei 2086/2016 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 colocou em primeira discussão o Projeto de 

Lei 2083/2016 – Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, 

inativos e pensionistas da administração direta e indireta do Município de Carandaí, nos termos 

do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Os Vereadores Welington, Naamã, Jader, 

Aparecida Baeta, Cor Jesus e Pedro Marconi teceram comentários. Em primeira votação, foi 

aprovada por unanimidade. Em segunda discussão, os Vereadores Geraldo, Jader e Osmar 

teceram comentários. Em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. A Vereadora 

Aparecida Baeta, no uso do art. 157, do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício para 

terceira discussão e votação do Projeto de Lei 2083/2016, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade. O Presidente suspensão 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. Em terceira discussão e votação, o Projeto de Lei 2083/2016 
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foi aprovado por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2084/2016 - Ratifica alteração no 

contrato de consórcio do CISALV e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade.  A seguir, colocou em única discussão a Indicação 100/2016, da 

Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de recomposição de calçamento, 

limpeza e capina de rua no Bairro Crespo. 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. 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”, 5 de setembro de 2016. 
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