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ATA DA DECIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E 

TREZE. 

 

 Em três de junho de dois mil e treze, às dezenove horas e cinco minutos, a Câmara 

Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor Jesus e 

secretariada pela Vereadora Lucimar. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino 

Nacional. A Vereadora Lucimar Neves procedeu à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, 

conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, constatou-se a 

presença de todos os edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão 

e passou a palavra à Secretária para que procedesse a leitura da ata da 17ª Reunião Ordinária, 

realizada em vinte e sete de maio de dois mil e treze. Colocada em única discussão e votação, 

a ata foi 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: Ofício nº. 15/2013, da Agência dos 

CORREIOS/Carandaí, em resposta ao Ofício nº. 216/2013, da Câmara Municipal. Carta nº. 

389/2013, da Gerência Geral da MRS Logística S.A., em resposta ao Ofício nº. 215/2013, da 

Câmara Municipal. Ofício nº. 229/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de 

Lei nº. 1938/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à Associação 

Comunitária e dos Produtores Rurais de Hermilo Alves e contém outras providências”. 

Ofício nº. 268/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apresentando o Projeto de Lei nº. 

417/2013 – “Dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som instalados em veículos 

automotores estacionados ou em movimento, nas vias e logradouros públicos, nos horários e 

condições que menciona e dá outras providências”. Indicação nº. 112/2013, da vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 113/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta. Indicação nº. 114/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis 

as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 1938/2013, às comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei nº. 

417/2013, às comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços e Obras Municipais. O 

Vereador Osmar Severino, Líder do Executivo, no uso do art. 137, do Regimento Interno, 

solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 1937/2013 - “Autoriza a concessão de 

auxilio financeiro”, sendo o pedido deferido pelo Presidente. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O 

Presidente colocou em única discussão, a Indicação nº. 112/2013, da vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baeta, apontando a necessidade de recomposição de calçamento no 

Bairro Garças. A Vereadora Aparecida Baeta justificou a importância da manutenção no 

pavimento. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 113/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, 

apontando a necessidade de inclusão no calendário escolar de apresentação e estudo do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários sobre 

o ECA e da importância de estudo deste diploma legal nas escolas municipais. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Aparecida Baeta no uso do art. 136, do 

Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 413/2013 – “Dispõe 

sobre a inclusão no Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de Carandaí a 
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apresentação e o estudo do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, durante o mês 

de outubro e dá outras providências”, sendo o pedido deferido pelo Presidente. Na 

seqüência, colocou em única discussão a Indicação nº. 114/2013, do vereador Cor Jesus 

Moreno, apontando a necessidade de colocação de placa indicativa de divisa entre o Bairro 

Ponte Chave e a Comunidade da Matinada. O Vereador Osmar Severino assumiu a 

Presidência. O Vereador Cor Jesus justificou a proposição. O Vereador Cor Jesus reassumiu a 

Presidência. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente passou à 

TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no 

quadro de avisos e solicitou à Secretária 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 dezenove horas e cinqüenta e cinco 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 Celestino Baptista, 3 de junho de 2013. 
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