
 

  

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do dia 13 de Janeiro de 2022 
 

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira a maioria dos 

vereadores com apenas a ausência do Vereador Lindomar Duarte, aberto a sessão foi lida 

a ata da sessão anterior e aprovada, na sequência foi feita a leitura dos referidos projetos 

acompanhados dos pareceres. Projeto de Lei nº 076/2021 - Alterar a Lei Municipal nº 

1.054 que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura junto à administração 

direta e cria a Secretaria Municipal de Saneamento e Abastecimento de água. Colocado 

em discussão e votação nominal com a apresentação da emenda substitutiva, e 

dispensadas as formalidades de votação entre o primeiro e o segundo turnos o projeto foi 

aprovado por unanimidade procedendo à votação dos dois turnos nessa reunião. Ato 

contínuo foi realizado a leitura do Projeto de Lei n º 077/2021 juntamente com o Parecer, 

que dispõe sobre autorização para Locação de Imóvel, para o funcionamento do 

Laboratório de Análises Clínicas e Almoxarifado de Medicamentos, foi à discussão e 

votação e foi aprovado. Segue-se a sessão com a leitura do Projeto de Lei nº 078/2021 e 

do respectivo parecer, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte e aos empreendedores individuais nas 

contratações Públicas de bens, Serviços e Obras, no âmbito da Administração Pública 

Municipal. Levado à discussão e votação em regime de urgência especial, foram 

dispensadas as formalidades de votação entre o primeiro e o segundo turnos onde o 

projeto foi aprovado procedendo à votação dos dois turnos nessa reunião. Não tendo mais 

a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma. Esta Ata após lida e aprovada será 

assinada por todos os vereadores que estiverem presentes. 
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