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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

 Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezenove horas e vinte 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 13ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e oito de 

abril de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão, 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 da 

Prefeitura Municipal de Carandaí, por meio dos Departamentos de Agricultura, Fazenda e SIAT, 

onde debaterão temas para o desenvolvimento rural do município, a acontecer no dia 7 de maio de 

2014, às 18 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Carandaí. Convite das servidoras do Centro 

de Saúde de Carandaí para o Momento voltado para as Gestantes, dia 9 de maio de 2014, a partir das 

14h, na sede da Câmara Municipal. Ofício nº. 160/2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos 

requerimentos 50, 53, 57 e ofício nº. 165/2014, da Câmara Municipal. Ofício nº. 161/2014, do 

Gabinete do Prefeito, em resposta às Indicações nos 36, 37, 38, 39, 40 e 41/2014, da Câmara 

Municipal. Ofício nº. 162/2004, do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações nos 42, 43 e 

44/2014. Ofício nº. 44/2014, do Centro de Referência de Assistência Social, para a capacitação 

referente à campanha “Proteja” do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. Indicação nº. 50/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição dos edis as correspondências 

recebidas, comentou-as e informou que tais estariam à disposição na Secretaria. SEGUNDA PARTE 

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

Presidente solicitou à Secretária para que procedesse à leitura do parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, pela aprovação da Emenda Aditiva nº. 1 ao Projeto de Lei nº. 432/2013 – Dispõe 

sobre a Verba de Gabinete. O Vereador Welington, embasado no artigo 139 do Regimento Interno, 

solicitou vistas do mesmo, sendo deferido pelo Presidente. A seguir, solicitou à Secretária para que 

procedesse à leitura do parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 
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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 terceira discussão e 

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

aprovado por unanimidade. Na sequência, 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. 

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. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicação nº. 50/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, apontando a necessidade de 

melhorias de estrada da Comunidade do Capote. Em única discussão e votação. O Vereador 

Welington, fazendo uso do artigo 113 do Regimento Interno, apresentou denúncia sobre a 

distribuição de medicamentos, onde uma senhora que necessita de medicação continuada para Mal de 

Parkinson e já conseguiu inclusive uma liminar do Juiz da Comarca de Carandaí, não os está 

recebendo. Diante disso, o Presidente convocou a Comissão de Saúde, saneamento e Meio Ambiente 

para averiguar a situação. Os vereadores Osmar, Geraldo, Naamã, Murilo, Aparecida e Marconi 

teceram comentários. 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 vinte e 

uma horas e dez 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”, 06 de maio de 2014. 
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