
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 27/5/2013 

 

Antes de iniciarmos a reunião, solicito aos pares a fineza de desligarem seus aparelhos celulares ou o 

colocarem no modo silencioso. 

 

1ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

 “Convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional”. 

 “Convido o (a) Ver. _____________ para que proceda a Leitura de um versículo bíblico, conforme 

Resolução 3/2002. 

 “Passo a palavra à Secretária para a chamada inicial”. 

 “Havendo número regimental, declaro aberta a Reunião e passo a palavra à Secretária para a leitura 

da ata da 16ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de maio de 2013”. 

 “Em discussão a leitura da ata. Aqueles que concordam com sua aprovação, permaneçam como es-

tão. Aprovada”. 

  “Passo a palavra à Secretária para a leitura do Expediente do dia”: 

 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 221/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1936/2013- “Au-

toriza o Município de Carandaí a quitar multas decorrentes de infração de trânsito, seguro 

DPVAT e contém outras providências”. 

2) Ofício nº. 222/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando Projeto de Lei nº. 1937/2013- “Au-

toriza a concessão de auxilio financeiro”. 

3) Ofício nº. 540/2013, do Gabinete do Deputado Bráulio Braz, em resposta a Representação nº. 

16/2013 do Vereador Cor Jesus – Nomeação de Defensor Público 

4) Ofício nº. 232/2013, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em resposta a Represen-

tação nº. 16/2013 do Vereador Cor Jesus – Nomeação de Defensor Público. 

5) Moção nº. 8/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno. 

6) Moção nº. 9/2013, da Vereadora Aparecida Baeta. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1936/2013, às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1937/2013, às comissões competentes. 

 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 414/2013 – “Dá denominação a logradouro no Bairro JK”. Em 3ª discussão 

e votação. 

 

 

 

 



PROPOSIÇÕES 

 

1) Moção de Pesar nº. 8/2013, do Vereador Cor Jesus Moreno, a ser encaminhada à família en-

lutada da Senhora Duilia Teixeira Baeta Patrús de Sousa. Em única discussão e votação. 

2) Moção de Aplausos nº. 9/2013, da Vereadora Aparecida Baeta, a ser encaminhada aos alunos, 

professores e direção da Escola Estadual “Deputada Patrús de Sousa”. Em única discussão e vo-

tação. 

 

 

Não havendo vereador inscrito na Palavra Livre, passo à... 

 

 

3ª PARTE DA REUNIÃO: 

 “A Ordem do Dia da reunião seguinte será afixada no quadro de avisos”. 

 “Passo a palavra à Secretária para que proceda a chamada final”. 

 “Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta reunião”. 


