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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

QUATORZE. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezenove horas e dez 

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 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 3ª Reunião 

Extraordinária, realizada em dezenove 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: DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS – Não houve correspondências. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: Emenda Modificativa nº 1 

ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 – “Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Transporte Escolar de 

Estudantes de Cursos Técnicos ou Universitários e contém outras providências”. Em primeira e 

segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto 

de Lei nº. 2017/2014 – “Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes 

de Cursos Técnicos ou Universitários e contém outras providências” Em primeira e segunda 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O Vereador Geraldo, embasado no art. 139 do 

Regimento Interno, pediu vista da Emenda Supressiva nº 3 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 – 

“Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes de Cursos Técnicos ou 

Universitários e contém outras providências”. Após consulta  e aprovação do Plenário, o Presidente 

deferiu o pedido. Emenda Aditiva nº 4 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 – “Dispõe sobre o 

Programa de Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes de Cursos Técnicos ou Universitários e 

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

unanimidade. Emenda Aditiva nº 5 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014  – “Dispõe sobre o Programa 

de Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes de Cursos Técnicos ou Universitários e contém 

outras providências”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 
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Emenda Modificativa nº 6 ao Projeto de Lei nº. 2017/2014 – “Dispõe sobre o Programa de Apoio 

ao Transporte Escolar de Estudantes de Cursos Técnicos ou Universitários e contém outras 

providências”. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Projeto 

de Lei Complementar nº. 145/2014 – “Altera redação dos Anexos VII, IX e XI da Lei 

Complementar nº. 059/2007, com suas alterações posteriores e dá outras providências”. Em 

primeira, segunda e terceira discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº. 

2023/2014 – “Autoriza o Município a permutar lotes de sua propriedade por área de terreno no 

Bairro Ponte Chave e contém outras providências”. Em terceira discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº. 2024/2014 – “Autoriza o Município a permutar lote de sua 

propriedade por área de terreno em Hermilo Alves e contém outras providências”. Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 2025/2014 – “Autoriza o 

Município a receber em doação área de terreno em Campestre e contém outras providências”. Em 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Emenda Aditiva nº. 1 ao Projeto de Lei 

nº. 2026/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a doar lotes ao Centro de Convivência para 

Idosos de Carandaí e contém outras providências”. Em primeira e discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Emenda Modificativa nº. 2 ao Projeto de Lei nº. 2026/2014 – “Autoriza 

o Município de Carandaí a doar lotes ao Centro de Convivência para Idosos de Carandaí e contém 

outras providências”. Em primeira e discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Projeto de 

Lei nº. 2026/2014 – “Autoriza o Município de Carandaí a doar lotes ao Centro de Convivência 

para Idosos de Carandaí e contém outras providências”. Em primeira discussão, os vereadores 

Aparecida, Naamã, Geraldo e Cor Jesus teceram comentários. O Vereador Naamã solicitou o 

registro do seu voto favorável. Em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Em segunda e 

terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 2027/2014 – “Altera 

dispositivos que menciona na Lei nº. 1344, de 14/12/1993, que institui o Fundo Municipal de Saúde 

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

unanimidade. Indicação nº. 124/2014, do Vereador Naamã Neil, apresentando minuta de projeto de 

lei que altera dispositivos do Código de Posturas Municipal. Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente consultou o Plenário para a realização de reunião 

extraordinária no dia 29 de dezembro de 2014, às 9h (nove horas), sendo aprovado por 

unanimidade. A seguir, o Presidente consultou o Plenário sobre a inclusão na pauta do dia a 

realização da eleição da Mesa Diretora, sendo aprovado por seis votos favoráveis e quatro votos 

contrários. Desta forma, passou-se a eleição da Mesa Diretora. O Vereador Cor Jesus, explicou, 
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conforme prevê o art. 154, §3º, do Regimento Interno, que os Vereadores serão chamados 

nominalmente e deverão responder através do voto público e nominal, o nome da chapa ou 

candidato escolhido. Os Vereadores Geraldo Francisco, Aparecida Baeta e Lucimar Neves, 

registraram candidatura ao cargo de Presidente. A Secretária procedeu a chamada nominal dos 

Vereadores. Encerrada a votação, verificou-se o seguinte resultado: Vereados Geraldo Francisco 

obteve seis votos, Vereadora Aparecida Baeta obteve cinco votos e a Vereadora Lucimar Neves não 

obteve nenhum voto. Diante do resultado, o Vereador Geraldo Francisco foi eleito Presidente. A 

seguir, passou-se a eleição do Vice-Presidente. A Vereadora Lucimar Neves registrou candidatura 

ao cargo de Vice-Presidente. A Secretária procedeu a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada 

a votação, verificou-se o seguinte resultado: Vereadora Lucimar Neves obteve seis votos e cinco 

abstenções. Diante do resultado, a Vereadora Lucimar Neves foi eleita Vice-Presidente. Na 

sequência, passou-se à eleição do Secretário e não houve registro de candidatos. Desta forma, a 

Mesa Diretora ficou assim constituída: Presidente – Vereador Geraldo Francisco e Vice-Presidente 

– Vereadora Lucimar Neves. O Presidente Vereador Cor Jesus declarou empossada a nova Mesa 

Diretora a partir de primeiro de janeiro de dois mil e quinze. O Presidente informou que a eleição 

do novo Secretário ocorrerá na primeira reunião da próxima sessão legislativa. A seguir, o 

Presidente eleito, Vereador Geraldo Francisco, fez o seu pronunciamento. 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 duas horas e cinco 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 dezembro de 2014. 

 

 

 

COR JESUS MORENO 

- Presidente - 

 

OSMAR SEVERINO DE SOUZA 

- Vice-Presidente - 

LUCIMAR LIMA NEVES 

- Secretária - 

 


