ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUARTOZE DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos quatorze dias do mês de novembro 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 ausência do Vereador Pedro Marconi e a presença dos demais edis. O
Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura
da ata da 3ª Reunião Extraordinária. Colocada em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Indicação 109/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 110/2016, do Vereador
Geraldo.

Requerimento

123/2016,

do

Vereador

Cor

Jesus.

DESPACHO

DAS

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição todas as correspondências
recebidas, informando que estariam na Secretaria. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente colocou em
única discussão a Indicação 109/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, apontando a necessidade de
recomposição de asfalto. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir,
colocou em única discussão a Indicação 110/2016, do Vereador Geraldo, apontando a necessidade de
recomposição de asfalto. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência,
colocou em única discussão o Requerimento 123/2016, Cor Jesus, solicitando ao Executivo Municipal
informações sobre recomposição de asfalto. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A
Vereadora Aparecida Baeta, fez um requerimento verbal, solicitando ao Executivo Municipal
providências quanto ao bueiro entupido na Rua Ludgero Pereira Baeta, em caráter de urgência, devidas as
ao período chuvoso. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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 ausência do Vereador Pedro
Marconi e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às vinte horas e trinta e cinco minutos. O conteúdo integral desta reunião
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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”, 14 de novembro de 2016.

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES
– Presidente –

LUCIMAR LIMA NEVES
– Vice-Presidente –

Ata da 38ª Reunião Ordinária, em 14 de novembro de 2016.

COR JESUS MORENO
– Secretário –
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