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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E QUATORZE. 

 

  Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas, 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 Luís 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 29ª Reunião Ordinária, realizada em quinze de setembro 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: Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros ao Município de Carandaí, para pagamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no valor de R$101.918,64 (cento e um mil, novecentos e 

dezoito reais e sessenta e quatro centavos). Convite do Departamento Municipal de 

Educação para a II Festa Cultural Integrada de Carandaí, dias 27 e 28 de setembro de 

2014. Ofício nº. 351/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando avaliação de imóveis, 

para complementação aos Projetos de Leis nº. 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016/2014. Ofício 

nº. 108/2014, do Departamento Municipal de Educação, solicitando a indicação de um 

funcionário para participar da Comissão Técnica do Município de Carandaí. Ofício nº. 

524/DPCC/DDS/2014, da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Carandaí, agradecendo 

a doação de selos comemorativos da inauguração da sede da Câmara Municipal. Indicação 

nº. 93/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Indicação nº. 94/2014, da Vereadora Aparecida 

Baêta. Indicação nº. 95/2014, do Vereador Welington. Indicação nº. 96/2014, do Vereador 

Osmar. Requerimento nº. 127/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Requerimento nº. 

128/2014, da Vereadora Aparecida Baêta. Requerimento nº. 129/2014, do Vereador Jader. 

Requerimento nº. 130/2014, do Vereador Jader. Moção de Aplausos nº. 10/2014 da 

Vereadora Lucimar. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou 

à disposição dos edis as correspondências recebidas, comentou-as e informou que tais 

estariam à disposição na Secretaria. Em resposta ao Ofício nº 108/2014, do Departamento 

Municipal de Educação, o Presidente indicou o Servidor José Pires Neto. SEGUNDA 

PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO E DAS 

PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do parecer da 

Comissão Legislação, Justiça e Redação pela aprovação Emenda Supressiva nº. 1 ao Projeto 

de Lei nº 444/2014 – “Dispõe sobre a Verba de Gabinete. Em primeira e segunda discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que realizasse 

a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 
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Orçamento e Tomada de Contas, ambos pela aprovação do Projeto de Lei nº 444/2014 – 

“Dispõe sobre a Verba de Gabinete. Em primeira e segunda discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação nº. 93/2014, 

da Vereadora Aparecida Baêta, sugerindo ao executivo cadastro das pessoas com 

necessidades especiais e idosas. A Vereadora proponente teceu comentários. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 94/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, apresentando propostas aprovadas 

pelo Parlamento Jovem. A Vereadora proponente teceu comentários.  Em única votação, foi 

aprovado por unanimidade.  Na sequência, colocou em única discussão a Indicação nº. 

95/2014, do Vereador Welington, sugerindo ao Executivo melhorias em via pública. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em única discussão a 

Indicação nº. 96/2014, do Vereador Osmar, sugerindo ao Executivo abastecimento de água 

na comunidade do Campestre. O Vereador Geraldo Francisco teceu comentários. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em única discussão 

o Requerimento nº. 127/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, solicitando informações ao 

Executivo quanto à máquina pesada (trator), que foi deixada às margens da estrada na 

comunidade do Souza em propriedade particular. O Vereador Marconi explanou sobre o 

assunto, O Vereador Geraldo Francisco sugeriu a formação de uma comissão e a retirada de 

pauta da indicação, a Vereadora Proponente agradeceu os comentários, mas não retirou a 

proposição de pauta. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente consultou o Plenário sobre o acionamento da Comissão de Serviços, Obras 

Municipais e Mobilidade Urbana para averiguar a denuncia, o que foi aprovado por 

unanimidade. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Continuando, colocou em 

única discussão o Requerimento nº. 128/2014, da Vereadora Aparecida Baêta, solicitando 

ao Presidente da Câmara que convide os Senhores José Lucas de Queiroz e Eliezer Vieira, 

para uma palestra sobre “Outorga d´água e Cadastro Ambiente Rural.” A Vereadora 

proponente teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, 

colocou em única discussão o Requerimento nº. 129/2014, do Vereador Jader, solicitando 

informações ao Senhor Diretor-Presidente do Hospital Sant´Ana de Carandaí. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em única discussão o 

Requerimento nº. 130/2014, do Vereador Jader, solicitando informações a Senhora 

Supervisora do Departamento Municipal de Saúde.  O Vereador proponente justificou a 

solicitação. Os Vereadores Pedro Marconi e Geraldo Francisco teceram comentários. Em 

única votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente consultou o Plenário sobre a 

convocação da Comissão de Serviços, obras Municipais e Mobilidade Urbana para 

averiguar a denuncia, o Vereador Geraldo sugeriu que fosse convocada a Comissão de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, o Presidente consultou o Plenário sobre qual 

Comissão acionar, o Vereador Naamã sugeriu que fossem acionadas as duas Comissões, o 

que foi aprovado por unanimidade. Dando Continuidade, colocou em única discussão a 

Moção nº. 10/2014, da Vereadora Lucimar, a ser encaminhada à Equipe de Jiu-Jitsu do 

Município de Carandaí. Em única votação, foi aprovada por unanimidade. Com uso do art. 

33, do Regimento Interno, o Vereador Geraldo Francisco parabenizou o Prefeito “Professor 

Pelé”, pelas contas do Município referentes ao ano de 2013 terem sido aprovadas sem 
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ressalvas, ou seja, cem por cento de aprovação. 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 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”, 23 de setembro de 2014. 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice- Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 

 


