
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  QUARTA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL  DE  CARANDAÍ,  REALIZADA  EM  DEZENOVE  DE  DEZEMBRO  DE
DOIS MIL E DEZESSEIS.

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezenove

horas e vinte 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 presença de todos os edis. O Presidente declarou aberta a sessão e passou

a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura da ata da 42ª Reunião Ordinária. Colocada

em  única  discussão  e  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  PRIMEIRA  PARTE  DA

REUNIÃO  –  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS:  Ofício  491/2016,  do  Vereador  Aécio,

apresentando a  Subemenda  Modificativa 3 à Emenda  Modificativa 1 ao Projeto de Lei  2086/2016 –

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí para o exercício financeiro de 2017 e dá

outras providências.  Indicação 115/2016, do Vereador Jader. Indicação 116/2016, do Vereador Naamã.

Representação 43/2016, do Vereador Jader. Representação 44/2016, do Vereador Naamã. Relatório da

Comissão  de  Serviços,  Obras  Municipais  e  Mobilidade  Urbana. DESPACHO  DAS

CORRESPONDÊNCIAS –  O  Presidente  colocou  à  disposição  todas  as  correspondências

recebidas,  informando  que  estariam  na  Secretaria.  Encaminhou  à  Emenda  à  Comissão  de

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

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura do parecer

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação da Subemenda Modificativa nº.

3 à Emenda Modificativa nº.  1 ao Projeto de Lei  2086/2016 –  Estima a receita  e fixa a

despesa  do  Município  de  Carandaí  para  o  exercício  financeiro  de  2017  e  dá  outras

providências.  Em  primeira  discussão,  os  Vereadores  Cor  Jesus,  Aparecida  Baeta  e  Naamã

teceram  comentários.  Em  primeira  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  segunda

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou em primeira

discussão a Emenda Modificativa nº. 1 ao Projeto de Lei 2086/2016 – Estima a receita e fixa

a  despesa  do  Município  de  Carandaí  para  o  exercício  financeiro  de  2017  e  dá  outras

providências.  A  Vereadora  Aparecida  Baeta  teceu  comentários.  Em  primeira  votação,  foi

aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em

seguida, o Presidente colocou em primeira discussão a Emenda Supressiva nº. 2 ao Projeto de
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Lei Projeto de Lei 2086/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carandaí

para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.  A Vereadora Aparecida Baeta

teceu comentários. Em primeira votação, foi aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e

votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.   Ato  contínuo,  o  Secretário  procedeu  a  leitura  dos

pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada

de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 2086/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do

Município  de  Carandaí  para  o  exercício  financeiro  de  2017  e  dá  outras  providências.  Em

primeira discussão e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência,

colocou em única discussão a  Indicação 115/2016,  do Vereador Jader,  sugerindo reconstrução de

ponte, no Bairro Praia. Os Vereadores Pedro Marconi, Cor Jesus e Naamã teceram comentários. Em única

votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em única discussão a Indicação 116/2016,

do Vereador Naamã, sugerindo mudança de faixa de pedestre. Os Vereadores Naamã e Jader teceram

comentários.  Em  única  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  colocou  em  única

discussão a Representação 43/2016, do Vereador Jader, sugerindo à COPASA construção de travessia

aérea da adutora que atravessa a ponte da Rua João Henriques Pinto, Bairro Praia. Em única votação, foi

aprovada por unanimidade.  Logo após, colocou em única discussão a  Representação 44/2016,  do

Vereador Naamã, sugerindo à Invepar Rodovias – Via 040, a reconstrução do ponto de ônibus à Margem

da rodovia BR-040, no Distrito de Hermilo Alves. Em única discussão, foi aprovada por unanimidade.

Ato contínuo, colocou em única discussão o Relatório da Comissão de Serviços, Obras Municipais

e Mobilidade Urbana, sobre reivindicação de moradores do Bairro Ponte Chave. O Vereador Cor Jesus

teceu comentários. Em única votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Vereador Cor Jesus

fez a entrega da Moção de Aplausos ao Senhor Evaldo Sousa Freitas,  parabenizando-o pelo

trabalho prestado na prevenção e combate às drogas, com palestras e testemunhos de sua própria

vida. Os Vereadores, o homenageado e Sargento PM Rinaldo Celestino de Almeida fizeram uso

da palavra. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores. O Vereador Cor Jesus falou sobre o

trabalho na Câmara nos 12 anos de vereança e desejou sucesso à nova legislatura. Os demais

Vereadores Aparecida Baeta, Murilo, Naamã, Welington, Pedro Marconi, Osmar, Jader, Aécio,

Luciamar  e  Geraldo,  também fizeram uso da  palavra,  agradecendo os  4 anos de mandato  e

desejando  a  todos  um  Feliz  Natal  e  um  Ano  Novo  de  paz,  harmonia  e  realizações.  Em

cumprimento  ao  art.  104,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  o  Presidente  suspendeu a

reunião para que fosse redigida a ata. Retomando os trabalhos, o Presidente colocou a ata em

única  discussão  e  votação,  sendo  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Não  havendo
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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 presença de todos os edis. O Presidente

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte  e duas horas e trinta

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”, 19 de dezembro de 2016.

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES
– Presidente –  

LUCIMAR LIMA NEVES
– Vice-Presidente –

COR JESUS MORENO
– Secretário –
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