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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO  
 

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 de expediente recebido de 
diversos 
 
Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
003/2022 (criação de Vagas na Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal) 
 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura das Indicações 
 
Peço à Secretária para fazer a leitura do Requerimento de 
autoria do Vereador Anirson Francisco de Oliveira 
 
Peço à Secretária para fazer a leitura das Moções                       
 

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. 
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Ordem Do Dia 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 
referente as contas do Poder Executivo, exercício 2020 
 
Coloco as Contas do Executivo, exercício 2020 em discussão 
 
Coloco as Contas  em votação em votação nominal, conforme 
Resolução nº 048/2002  
 

(Chamada para a votação:) 
 

 

Proclamação do resultado 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo, relativo as contas do exercício 2020 
 
Coloco o Decreto em discussão 
 
Coloco o Decreto em votação 
 
 

Submeter ao Plenário para Deliberação: (Licença do Vereador 
Anirson 
 
Peço à Secretária para Fazer a leitura do Projeto de Resolução 

(Licença pelo período de 90 dias) 

 
 Peço à Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
Referente ao Projeto de Resolução (Licença do Vereador) 
 

Coloco o Projeto de Resolução em discussão 
 

Coloco o Projeto de Resolução em votação 
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 Submeter ao Plenário (votação do Projeto de Lei nº 
003/2022) 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
referente ao Projeto de Lei nº 003/2022 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto de Lei em votação em regime de urgência 
especial para tramitação do Projeto de Lei nº 003/2022, sendo 
dispensadas as formalidades  de votação entre o primeiro e o 
segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa 
reunião. 
 
 

Convoco a próxima Sessão Ordinária para o dia 11 de março, às 
19:00 horas. 
 

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


