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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2022  
 
 

Peço ao Primeiro Secretário para fazer a verificação da 
presença dos Nobres Edis; 
 

Peço aos Nobres Vereadores para ficarem de pé: EM NOME DE 
DEUS E DA JUSTIÇA, declaro aberta a presente sessão; 
 

Peço ao Vereador ................... para fazer a leitura bíblica 
 

Peço à Secretária para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior 
 

Coloco a Ata em discussão 
 

Coloco a Ata em votação 
 

Peço à Secretária para fazer a leitura dos Projetos de Lei nºs  
006 e 007/2022 de autoria do Executivo que dispõe 
respectivamente sobre: Abertura de Crédito Suplementar e a 
Revisão Geral anual dos servidores  públicos municipais, bem 
como do reajuste do piso salarial dos professores 
 
Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Resolução 
nº 002/2022 (Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de 
Juscimeira, aplicação da Lei Federal nº 13.460/2017 
(organização e o funcionamento da Ouvidoria) 
 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura dos Projetos de Leis nºs 
001 e 002/2022 de autoria da Mesa Diretora (Cria a função 
gratificada para o funcionário responsável pela Ouvidoria e 
Altera Lei Municipal nº 990/2015, que trata da verba 
indenizatória) 
 

Peço à Secretária para fazer a leitura das Indicações 
 

Peço à Secretária para fazer a leitura das Moções 
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Aguardamos alguns minutos para que os Nobres Edis façam 
Requerimento Oral 
 

Peço ao Primeiro Secretário que faça a chamada para o uso da 
Palavra livre conforme a ordem de inscrição. 
 

Ordem Do Dia 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
referente ao Projeto de Lei nº 004/2022 (locação de imóvel 
para o conselho Tutelar e revoga lei Municipal anterior) 
 
Coloco o Projeto em discussão  
 
Coloco o Projeto de Lei em votação   
 
Peço à Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 
referente ao Projeto de Lei nº 005/2022 (Institui e oficializa o 
Hino Oficial do Município de Juscimeira). 
 
 

Convoco a próxima Sessão Ordinária para o dia 08 de abril, às 
19:00 horas. 
 

Peço aos Nobres Vereadores para ficarem de pé: EM NOME DE 
DEUS E DA JUSTIÇA, encerra-se a presente sessão. 
 
 
 
 
 


