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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E OITO DE ABRIL DE 

DOIS MIL E QUATORZE. 

 

  Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezenove horas 

e quinze minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus Moreno e secretariada pela Vereadora Lucimar Neves. 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 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 12ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e dois de abril de dois 

mil e quatorze. 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: Convite para 2ª Mobilização Nacional dos Vereadores de Brasília-DF, dias 6, 

7 e 8 de maio de 2014, Auditório Petrônio Portela - Senado Federal. Comunicado do 

Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro ao Município de Carandaí, 

no valor de R$104.088,00 (cento e quatro mil, oitenta e oito reais), para pagamento de Saúde 

da Família, Saúde Bucal e Pagamentos de Agentes Comunitários de Saúde. Comunicado do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros ao Município de 

Carandaí, para a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, no valor total de R$ 22.901,20 (vinte e dois mil novecentos e um reais e vinte 

centavos). Convite do Conselho Comunitário de Pastoral – Chuí, para a festa da padroeira 

Nossa Senhora de Fátima dias, 1º a 13 de maio de 2014. Ofício nº. 199/2014, do Presidente da 

Câmara, comunicando aos Vereadores que encaminhará os pedidos de informações ao 

Ministério Público. Ofício nº. 206/2014, do Ministério Público, comunicando recebimento de 

manifestação junto à Ouvidoria do MP (17/4/2014 – Manifestação 106734042014-8) e 

solicitando informações acerca de eventual uso de veículo pertencente ao Legislativo em 

viagens particulares da Vereadora Aparecida Baeta nos últimos 12 meses. Indicação nº. 

48/2014, do vereador Cor Jesus. Indicação nº. 49/2014, do vereador Cor Jesus. DESPACHO 

DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as 

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

Secretaria. A Vereadora Aparecida Baeta, no uso do art. 113 do Regimento Interno, fez uso da 

palavra para esclarecer o Ofício nº. 206/2014 do Ministério Público, ressaltando que há mais 

de um ano não faz uso do veículo oficial desta Casa. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E DAS PROPOSIÇÕES: A Vereadora 

Lucimar Neves no uso do art. 139, do Regimento Interno, solicitou vistas à Emenda Aditiva 

nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 432/2013 – “Dispõe sobre a Verba de Gabinete”, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do 

parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Emenda Aditiva nº. 

1 ao Projeto de Lei nº. 1973/2014 – “Dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de 

Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA e contém outras providências”. Em 

primeira discussão, a Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. Em primeira votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões de 
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Legislação, Justiça e Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Serviços e Obras 

Municipais, pela aprovação do Projeto de Lei nº. 1973/2014 – “Dispõe sobre a reformulação 

do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA e contém 

outras providências”. Em primeira e segunda 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 aprovação do Projeto de Resolução nº. 

9/2014 – “Altera dispositivo da Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí”. m primeira e segunda 

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 aprovação 

do Projeto de Resolução nº. 10/2014 – “Altera dispositivo da Resolução nº. 4, de 14 de 

outubro de 2009, que altera a competência das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Carandaí, dispostas na Resolução nº. 1, de 13 de dezembro de 2005, e dá 

outras providências”. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer 

de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 

1972/2014 – “Dispõe sobre a arborização urbana no Município de Carandaí e contém outras 

providências”.  O Presidente consultou o Plenário quanto à dispensa de leitura da redação 

final do Projeto de Lei nº. 1972/2014, sendo aprovado por unanimidade. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a 
Indicação nº. 48/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo recomposição de asfalto que foi 

quebrado para realização das obras da Copasa. 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 aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única 

discussão a Indicação nº. 49/2014, do Vereador Cor Jesus, sugerindo inclusão de dotação 

orçamentária no orçamento 2015. A Vereadora Aparecida Baeta teceu comentários. 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 aprovada por unanimidade. O Vereador 

Naamã Neil, no uso do art. 33 do Regimento Interno, solicitou que fosse incluído no ofício 

que será encaminho ao Ministério Público os Requerimentos nº. 45/2014 e 46/2014, que trata 

de informações não respondidas pelo Executivo. 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 vinte 

horas e trinta 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”, 28 de abril de 2014. 
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