
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 3/6/2013 

 

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 17ª Reunião Ordinária, realizada em 27 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. 15/2013, da Agência dos CORREIOS/Carandaí, em resposta ao ofício 216/2013 da Câ-

mara Municipal. 

2) Carta nº. 389/2013, da Gerência Geral da MRS Logística S.A., em resposta ao ofício nº. 215/2013, 

da Câmara Municipal. 

3) Ofício nº. 229/2013, do Gabinete do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei nº. 1938/2013 – “Auto-

riza o Município de Carandaí a repassar recursos à Associação Comunitária e dos Produtores Ru-

rais de Hermilo Alves e contém outras providências”. 

4) Ofício nº. 268/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apresentando o Projeto de Lei nº. 417/2013 – 

“Dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som instalados em veículos automotores estacio-

nados ou em movimento, nas vias e logradouros públicos, nos horários e condições que menciona e 

dá outras providências”. 

5) Indicação nº. 112/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

6) Indicação nº. 113/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta. 

7) Indicação nº. 114/2013, do vereador Cor Jesus Moreno. 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 1938/2013, às comissões competentes. 

- Encaminhar o Projeto de Lei nº. 417/2013 às comissões competentes. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1) Indicação nº. 112/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a neces-

sidade de recomposição de calçamento no Bairro Garças. Em única discussão e votação. 



2) Indicação nº. 113/2013, da vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, apontando a neces-

sidade de inclusão no calendário escolar de apresentação e estudo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Em única discussão e votação. 

3) Indicação nº. 114/2013, do vereador Cor Jesus Moreno, apontando a necessidade de colocação 

de placa indicativa de divisa entre o Bairro Ponte Chave e a Comunidade da Matinada. Em úni-

ca discussão e votação. 

 

 

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”. 


