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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM QUINZE DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS. 

 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 

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

Vereador Geraldo Francisco Gonçalves e secretariado pelo Vereador Cor Jesus Moreno. O 

Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário constatou a ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. O Presidente 

declarou aberta a sessão e passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 

24ª Reunião Ordinária. Colocada em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso 

financeiro ao Município no valor de R$ 105.827,08. Ofício 305/2016, do Gabinete do Prefeito, 

respondendo o Requerimento 95/2016, onde foi solicitada a convocação de servidores e convite 

ao Prefeito Municipal. Ofício 307/2016, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o Projeto de Lei 

2084/2016 - Ratifica alteração no contrato de consórcio do CISALV e dá outras providências. 

Ofício 340/2016, da Técnico em Contabilidade Elaine Miranda Melo Baeta, apresentando o 

Quadro de Detalhamento de Despesas para o Orçamento de 2017. Correspondência da 

Associação Comunitária e dos Pequenos produtores Rurais do Chuí, agradecendo apoio dos 

vereadores pela aquisição de terreno para construção da sede. Indicação 93/2016, da Vereadora 

Aparecida Baeta. Indicação 94/2016, da Vereadora Aparecida Baeta. Indicação 95/2016, do 

Vereador Murilo Paulino. Indicação 96/2016, do Vereador Naamã Neil. Indicação 97/2016, do 

Vereador Naamã Neil. Indicação 98/2016, do Vereador Naamã Neil. Requerimento 101/2016, 

dos Vereadores Naamã e Pedro Marconi. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS – O 

Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2084/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura 

do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do 

Projeto de Lei 476/2016 – Declara o 79º Grupo Escoteiro Barão Santa Cecília, entidade de 

utilidade pública. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

A seguir, colocou m única discussão a Indicação 93/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, 

sugerindo limpeza de córrego na comunidade do Chuí. A proponente justificou a proposição. Em 

única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, colocou m única 

discussão a Indicação 94/2016, da Vereadora Aparecida Baeta, sugerindo o recolhimento de 

cães no Bairro Cruzeiro. Os Vereadores Aparecida Baeta e Pedro Marconi teceram comentários. 
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Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou m 

única discussão a Indicação 95/2016, do Vereador Murilo Paulino, sugerindo melhorias na Rua 

Rogério Meireles, Distrito Pedra do Sino. O proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou m única discussão a 

Indicação 96/2016, do Vereador Naamã Neil, sugerindo patrolamento e encascalhamento de 

estradas e reparo em ponte na comunidade do Chuí. Os Vereadores Naamã e Cor Jesus teceram 

comentários. Em única votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, 

colocou m única discussão a Indicação 97/2016, do Vereador Naamã Neil, sugerindo reforma de 

ponte na comunidade do Palmeira e região. O proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou m única discussão a 

Indicação 98/2016, do Vereador Naamã Neil, sugerindo patrolamento e encascalhamento de 

estradas na comunidade do Palmeira e região. O proponente justificou a proposição. Em única 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, colocou m única 

discussão o Requerimento 101/2016, dos Vereadores Naamã e Pedro Marconi, solicitando 

informações sobre a execução do “Programa Porteira Adentro”. Em única votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. O Vereador Cor Jesus cobrou da Comissão Especial o parecer ao 

Projeto de Decreto Legislativo 4/2016, visto que o prazo para emissão do parecer já expirou. 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 

ao Secretário para que procedesse a chamada final, constatando a ausência do Vereador Osmar 

e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião às vinte horas e quarenta minutos. O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado 

e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Cor Jesus Moreno, Secretário, solicitei a lavratura da 

presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 15 de agosto de 2016. 
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