
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 DA LEGISLATURA 2013-2016, EM 1º DE JULHO DE 2013 

Antes de iniciarmos a reunião, solicito aos pares e também ao público a fineza de desligarem seus 

aparelhos celulares ou os colocarem no modo silencioso. 

 

1ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

 “Convido a todos para a execução do Hino Nacional”. 

  “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 21ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de junho 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”: 

 

 Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, destina-

dos a pagamento de Saude da Família – SF COMP 05/2013, no valor de R$ 38.345,00 (trinta e 

oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais); 

 Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, des-

tinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-

ção no valor de R$48.921,36 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e seis 

centavos); 

 Convite para Festa Julina da Escola Estadual Francisco do Carmo, dia 7 de julho, às 14h, no 

bairro Ponte Chave. 

 

LER OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA. 

1) Ofício nº. 290/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando retirada de pauta do Projeto de Lei nº. 

1941/2013 – Autoriza o Executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito previdenciário 

relativo às contribuições previdenciárias junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí – 

FPMC, apurado na minuta de parcelamento. 

 

DESPACHO DAS PROPOSIÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS: 

............................................................................................................................................................. 

 

2ª PARTE DA REUNIÃO: 

 

PROJETOS 

 

1) Projeto de Lei nº. 1942/2013, - “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos ao 

Clube da Melhor Idade de Carandaí e contém outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª discussões e 

votações. 

 

2) Projeto de Lei nº. 1944/2013 – “Autoriza o Município de Carandaí a repassar recursos à As-

sociação Comunitária dos Amigos do Crespo e contém outras providências”. Em 1ª, 2ª e 3ª dis-

cussões e votações. 

 

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”. 


