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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

QUATORZE. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 41ª Reunião Ordinária, realizada em 

nove de dezembro de dois mil e quatorze. Colocada em única discussão e votação, 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: Ofício nº. 508/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando documentação 

complementar aos Projetos de Lei n
os

 2023, 2024 e 2025/2014. Ofício nº. 510/2014, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 2027/2014 – “Altera dispositivos que menciona da Lei 

nº. 1.344, de 14 dezembro de 1993, que institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras 

providências”. Ofício nº. 501/2014, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, 

apresentando as Emendas Modificativa n
os

 2 e Aditiva nº. 3 à Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

nº. 25/2014. Ofício nº. 503/2014, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando a 

Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei 2017/2014 – “Dispõe sobre o programa de apoio ao 

transporte escolar de estudantes de cursos técnicos ou universitários e contém outras 

providências”. Ofício nº. 506/2014, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, solicitando 

a retirada de pauta da Emenda Modificativa à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 25/2014. 

Ofício nº. 507/2014, da Vereadora Aparecida Baeta, apresentando as Emendas Supressiva n
os

 3 e 

Aditiva nº 4 ao Projeto de Lei nº.  2017/2014 – “Dispõe sobre o Transporte Escolar de Estudantes 

de Cursos Técnicos ou Universitários e Contém outras providências”. Representação nº. 32/2014, 

da Vereadora Aparecida Baeta. Moção nº. 15/2014, da Vereadora Aparecida Baeta. Requerimento 

nº. 169/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Lucimar, Welington, Pedro Marconi, Naamã e 

Murilo. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O Presidente colocou à disposição de 

todos as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto 
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de Lei nº. 2027/2014 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente. Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 2 e Emenda Aditiva nº. 3 à Proposta de 

Emenda a Lei Orgânica Municipal nº. 25/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

Encaminhou a Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Em atenção ao Ofício nº. 506/2014 retirou de pauta a Emenda 

Modificativa nº 1 à Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº. 25/2014. Encaminhou a 

Emenda Supressiva nº. 3 e Emenda Aditiva nº. 4 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou a Secretária que 

procedesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº. 2008/2014 – “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o 

exercício de 2015 e dá outras providências”. O Presidente consultou a Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e o Plenário sobre a dispensa de leitura da redação final, sendo 

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

unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Subemenda Modificativa nº. 1 à Emenda 

Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 – “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Posturas do Município de 

Carandaí e contém outras providências”. Em primeira discussão, os Vereadores Aparecida Baeta e 

Cor Jesus teceram comentários. Em primeira votação, a subemenda recebeu cinco votos favoráveis 

e cinco votos contrários, tendo o Presidente desempatado pela reprovação da matéria.  O Presidente 

solicitou a Secretária que realizasse a leitura do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, pela aprovação da Emenda 

Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 – “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Posturas do Município de 

Carandaí e contém outras providências”. Em primeira discussão, os Vereadores Aparecida Baeta, 

Geraldo Francisco, Cor Jesus e Naamã Neil. Em primeira discussão, foi aprovada por unanimidade. 

Em segunda discussão, os Vereadores Cor Jesus e Naamã Neil teceram comentários. Em segunda 

votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura 

do parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº. 142/2014 – “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº. 46, de 22 de junho de 2004, que institui o Código de Posturas 
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do Município de Carandaí e contém outras providências”. Em primeira e segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que procedesse a leitura 

do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

Complementar nº. 143/2014 – “Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 57/2007, de 9 de 

janeiro de 2007, e contém outras providências”. O Presidente consultou a Presidente da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação e o Plenário sobre a dispensa de leitura da redação final, sendo 

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

unanimidade. O Presidente solicitou a Secretária que procedesse a leitura do parecer de redação 

final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 144/2014 – 

“Dispõe sobre a alteração de alíquotas de contribuição para o custeio do serviço de iluminação 

pública e contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finança, Orçamento e Tomada de Contas, pela 

aprovação do Projeto de Lei nº. 2022/2014 – “Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e 

contém outras providências”.  Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por 

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

discussão e votação, o Presidente solicitou à Secretário que realizasse a leitura da redação final do 

referido projeto. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, colocou 

em única discussão a Representação nº. 32/2014, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Beta, solicitando envio de correspondência à empresa INVEPAR Rodovias, para que esta tome 

providências para sanar transtornos ocasionados a moradores residentes no Bairro Vale Verde. em 

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

nº. 15/2014, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, parabenizando os alunos 

medalhistas da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática de escolas públicas do Município. Em única 

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

nº. 169/2014, dos Vereadores Aparecida Baeta, Lucimar, Welington, Pedro Marconi, Naamã e 

Murilo, solicitando a convocação do Supervisor do Departamento Municipal de Obras Públicas ou 

servidor equivalente, para prestar informações sobre os Projetos de Lei n
os

 2023, 2024 e 2025/2014, 

no dia 18 de dezembro de 2014, às 9 horas, na Câmara Municipal. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente consultou o Plenário para realização de uma reunião extraordinária 

dia dezenove de dezembro de 2014, às 16h (dezesseis), em razão do grande número de projetos, 

considerando que há apenas mais uma reunião ordinária. O Presidente lembrou a todos da Sessão 
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Solene dia 19 de dezembro de 2014, às 19h. 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 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, 16 de dezembro de 2014. 
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