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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM DEZOITO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E TREZE. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e treze, às dezenove horas e vinte 

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. O Vereador Welington procedeu à leitura de um versículo da 

Bíblia Sagrada, conforme Resolução nº. 3/2002. Na chamada inicial, feita pela Secretária, 

constatou-se a ausência da Vereadora Aparecida e a presença dos demais edis. Havendo 

número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra à Secretária para 

que procedesse a leitura da ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária, realizada em onze de 

novembro de dois mil e treze. Colocada em única discussão, foi a ata aprovada por 

unanimidade dos presentes. 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. 486/2013, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando o Projeto de Lei nº. 1957/2013 – Institui o Programa de Proteção da Crianças 

e adolescentes no Município de Carandaí e contém outras providências e o Projeto de Lei nº. 

1958/2013 – Dispõe sobre o abono pecuniário a ser concedido aos profissionais do Fundo de 

manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e contém outras providências. Ofício nº. 

666/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, informando que as reuniões da 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, serão às 11h, nas quintas-feiras. 

Indicação nº. 194/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. Indicação nº. 195/2013, da 

Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências 

recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria. Ato contínuo, 

encaminhou o Projeto de Lei nº. 1957/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 

Igualmente, encaminhou o Projeto de Lei nº. 1958/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O Vereador Welington, 

com embasamento no art. 57, §3º do Regimento Interno, solicitou dispensa de interstício, 

sendo deferido pelo Presidente após consulta e aceitação do Plenário. O Presidente suspendeu 

a reunião para que as comissões emitissem seus pareceres. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: O 
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Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer de Redação Final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 1950/2013 – Autoriza o 

Executivo a implantar no Município o Programa Porteira Adentro e contém outras 

providências. Em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer de Redação Final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 1952/2013 – Dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o período 2014-2017. Em terceira discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à 

leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 

de Resolução nº. 11/2013 – Altera dispositivos da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 

2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí. Em terceira 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, solicitou à 

Secretária para que procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 12/2013 – Altera dispositivos da 

Resolução nº. 4, de 14 de outubro de 2009, que altera competência das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Carandaí, dispostas na Resolução nº. 1, de 13 de 

dezembro de 2005, e dá outras providências. Em terceira discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à 

leitura da  Emenda Aditiva nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 1956/2013 – Dispõe sobre a concessão 

de benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência Social do Município de Carandaí 

e contém outras providências. Em primeira e segunda discussões e votações foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura 

dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1953/2013 – 

Orça a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí, para o exercício 2014 e dá 

providências. O Vereador Welington, fazendo uso do artigo 139 do Regimento Interno, 

solicitou vistas do Projeto, sendo deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária 

para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto 

de Lei nº. 1954/2013 – Autoriza o Executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito 

previdenciário relativo às contribuições previdenciárias, junto ao FPMC – Fundo 

Previdenciário Municipal de Carandaí, apurado na minuta de parcelamento. Em primeira e 
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segunda discussões e votações foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, 

solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e da Comissão de Serviços e Obras Municipais, ambos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº. 427/2013 – Altera dispositivos da Lei nº. 1882/2008, que define critérios 

para concessão do Título de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências. Em 

primeira e segunda discussões e votações foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Serviços e Obras Municipais, ambos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 428/2013 – Dá denominação a logradouro no Distrito de 

Pedra do Sino. Em primeira e segunda discussões e votações foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Prosseguindo, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Participação Popular, ambos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº. 430/2013 – Autoriza a utilização do Espaço Cultural 

“Vereador Aguinaldo Pereira Baeta” e do Plenário da Câmara Municipal de Carandaí para  

realização de eventos culturais, artísticos e educacionais, e dá outras providências. Em 

primeira e segunda discussões e votações foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Direitos Humanos, ambos pela aprovação do 

Projeto de Resolução nº. 17/2013 – 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 e segunda discussões e votações foi aprovado por unanimidade dos presentes. A 

seguir, solicitou à Secretária para que procedesse à leitura da Comissão Especial ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 5/2013 – Concede o Título de Cidadania Honorária ao senhor 

Alexandre Silveira de Oliveira. A Vereadora Lucimar, fazendo uso do artigo 139 do 

Regimento Interno, solicitou vistas do Projeto, sendo deferido. O Presidente solicitou à 

Secretária para que procedesse à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e da Comissão e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 1958/2013 – Dispõe sobre o abono pecuniário a ser 

concedido aos profissionais do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e contém outras providências.  Em primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Estando o parecer de Redação Final elaborado, o 

Presidente colocou o Projeto em terceira discussão e votação, sendo aprovado por 
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unanimidade dos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em única 

discussão a Indicação nº. 194/2013, do Vereador Cor Jesus, sugerindo reaproveitamento dos 

resíduos asfálticos retirados da Rodovia BR-040. Em única discussão e votação foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. O Presidente colocou em única discussão a Indicação nº. 

195/2013, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, sugerindo patrolamento e 

encascalhamento de estradas. Em única discussão e votação foi aprovada 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 avisos e solicitou à Secretária para que procedesse a chamada final, constatando a 

ausência da Vereadora Aparecida e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinquenta 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 Francisco Eustáquio Teixeira, 19 de novembro de 2013. 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente – 

 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


