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REUNIÃO DO DIA 19/09/2022 
ROTEIRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 14/2022 

 
ABERTURA: 
 

1) Convido a todos a ficarem em pé para darmos início esta sessão da Câmara de 
Vereadores de Itanhomi;  

2) Verificando o livro de presença e constatando número Regimental, Em nome de Deus, 
declaro abertos os trabalhos da nossa 14ª reunião ordinária aos 19 dias do mês de 
setembro de 2022; 

3) Em conformidade com o Art. 116 do nosso Regimento Interno convido o vereador 
XXXXXXXXX a proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus; 

4) Podem assentar-se. 
 
EXPEDIENTE I: 
 

5) Solicito a leitura de Correspondências, Comunicações e Pareceres que será feita pelo 
Assessor Jurídico; 

 
 

6) Apresentação sem discussões de proposições, que será feita pela Controladora Interna: 
 

6.1 – Projeto de Lei nº 23/2022: De autoria do Executivo: “Define a área de afastamento da 
pista de rolamento para as construções na Avenida Nelson Viera de Andrade em nossa cidade e 
dá outras providências.” 
 
6.2 – Indicação de nº 08/2022: De autoria do vereador Victor Fidelis Gomes: “Que seja oficiado 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Itanhomi, para que se digne a providenciar  a 
implantação em todos os postos de saúde do município e Distritos, telefone para atendimento à 
população, seja telefone fixo e/ou telefone móvel para uso do Whatsapp, para aproximar a 
população aos serviços de saúde desses locais, uma vez que apenas a Unidade de Saúde 
Modesto Chagas conta com atendimento via telefone fixo.” 
 

 
7) Assuntos URGENTES: (Artigo 122 e 123 do Regimento Interno): 

 
8) Tribuna Livre: (art.124 Regimento Interno). – Inscritos: 

 
EXPEDIENTE II 
 
 
9. Ordem da Seguinte 
 
   As matérias que forem protocolizadas e as que estão em tramitação e receberam 
pareceres das comissões competentes. 
 
10. Despacho de Encaminhamento: 
 

Solicito da Secretaria desta Casa que:  
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 Encaminhe para o Executivo as indicações porventura aprovados; 

 Encaminhe para as Comissões competentes os projetos de lei apresentados. 
 
11. Palavra Franca: 
 
   Esse item é DETERMINADO NO REGIMENTO INTERNO, sendo um espaço aberto 
à mesa e aos vereadores para algo a respeito de assuntos comunitários de interesse públicos, 
com oradores inscritos, etc.).  
 
Vereadores Inscritos: 
 

    

  
 
ENCERRAMENTO 
 
    Em nome de Deus iniciamos e em nome de Deus está encerrada nossa 14ª 
reunião ordinária, aos 19 dias do mês de setembro de 2022.  
    
    Obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite! 


