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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

 

  Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove horas e dez 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se extraordinariamente, presidida pelo Vereador 

Cor Jesus Moreno e secretariada pela Vereadora Lucimar Neves. O Presidente convidou a todos 

para a execução do Hino Nacional. 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 27ª Reunião Ordinária, 

realizada em primeiro de setembro de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão, o 

Presidente solicitou que fosse registrada a ausência do Vereador Murilo Paulino dos Santos. Salvo 

esta observação, 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: não houve nenhuma correspondência ou 

comunicado. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO 

E DAS PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária que procedesse 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 nº. 2001/2014 – “Dispõe sobre a abertura de crédito 

suplementar e contém outras providências”. Em primeira discussão, os Vereadores Naamã Neil, 

Pedro Marconi, Aparecida Baeta e Geraldo Francisco. Em primeira votação, o projeto recebeu 5 

(cinco) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, tendo o Presidente  desempatado pela 

aprovação do projeto. Em segunda discussão, os Vereadores Naamã Neil, Aparecida Baeta, Pedro 

Marconi e Osmar Severino teceram comentários. Em segunda votação, o projeto recebeu 5 (cinco)  

votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, tendo o Presidente  desempatado pela aprovação do 

projeto. Tendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado parecer para terceira 

discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da redação final ao 

referido projeto. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação pela ilegalidade do Projeto de Lei nº. 2002/2014 – “Dispõe sobre alteração do disposto na 

Lei Municipal nº. 2.090/2013 – Lei Orçamentária”. Conforme dispõe o art. 56 do Regimento 

Interno, o Presidente colocou em única discussão o parecer, que declarou o projeto ilegal. Em única 

votação, o parecer foi aprovado, ficando desta forma, rejeitado o Projeto de Lei nº. 2002/2014. Os 

Vereadores Murilo Paulino e Cor Jesus comunicaram que estariam se abstendo de votar nos 

Projetos de Leis nº. 2009/2014 e 2010/2014, prosseguindo as suas retiradas do Plenário. O Vereador 

Osmar Severino assumiu a Presidência.  O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura 
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do parecer Comissão Especial nomeada pela Portaria nº. 43, de 2 de setembro de 2014, pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 2010/2014 – “Abre crédito adicional especial para assinatura de 

convênio com o Clube do Cavalo”. Em primeira discussão, o Vereador Naamã Neil teceu 

comentários e solicitou abstenção de votação. Os Vereadores Aparecida Baeta e Pedro Marconi 

solicitaram abstenção de votação. Em primeira votação, foi aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis, 

3 (três) abstenções e 2 (duas) retiradas de plenário. Em segunda discussão e votação, foi aprovado 

por 5 (cinco) votos favoráveis, 3 (três) abstenções e 2 (duas) retiradas de plenário. Tendo a 

Comissão Especial apresentado parecer para terceira discussão e votação, o Presidente solicitou à 

Secretária que procedesse a leitura da redação final ao referido projeto. Em terceira discussão e 

votação, foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 2 (dois) votos retiradas de plenário. O 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer Comissão Especial nomeada 

pela Portaria nº. 43, de 2 de setembro de 2014, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 2009/2014 – 

“Autoriza o Município a celebrar convênio e contém outras providências”. Em primeira discussão, 

a Vereadora Aparecida teceu comentários e solicitou abstenção de votação. Os Vereadores Pedro 

Marconi e Naamã Neil solicitaram abstenção de votação. Em primeira votação, foi aprovado por 5 

(cinco) votos favoráveis, 3 (três) abstenções e 2 (duas) retiradas de plenário. Em segunda discussão 

e votação, foi aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis, 3 (três) abstenções e 2 (duas) retiradas de 

plenário. Tendo a Comissão Especial apresentado parecer para terceira discussão e votação, o 

Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura da redação final ao referido projeto. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 2 (dois) votos retiradas de 

plenário. O Vereador Cor Jesus reassumiu a Presidência. 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 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 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”, 4 de setembro de 2014. 
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