
 
  
 

 

PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  - Data:  13 DE JANEIRO/2022 
 

Peço ao Primeiro Secretário para fazer a verificação da presença dos 
Vereadores 
 

Peço aos Nobres Vereadores, para ficarem de pé: EM NOME DE DEUS 
E DA JUSTIÇA, declaro aberta esta Sessão. 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior 
 

Coloco a Ata em discussão 
 

Coloco a Ata em votação 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do  Projeto de Lei nº 
076/2021, que dispõe sobre  Alterar a Lei Municipal nº 1.054 -  que 
trata sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura, denomina as 
Secretarias Municipais, define atribuições e competências dos 
órgãos de assessoramento direto, intermediário e de gestão da 
administração direta e cria a Secretaria Municipal de Saneamento e 
abastecimento de água. 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em Discussão com a Emenda apresentada 
 

Coloco o Projeto em votação Nominal, com a emenda 
substitutiva apresentada,  em regime de urgência especial para 
tramitação do Projeto de Lei, sendo dispensadas as 
formalidades  de votação entre o primeiro e o segundo turnos, 
procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião. 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
077/2021, que Dispõe sobre autorização para Locação de Imóvel, 
para o funcionamento do Laboratório de Análises Clinicas e 
Almoxarifado de Medicamentos 
 

Peço ao Secretário para fazer a Leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em Discussão  
 

Coloco o Projeto em votação 
 



 
  
 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 078/2021 
– 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. 
 
Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer 
 
Coloco o Projeto em Discussão  
 
Coloco o Projeto em votação em regime de urgência especial 
para tramitação do Projeto de Lei nº 076/2021, sendo 
dispensadas as formalidades  de votação entre o primeiro e o 
segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa 
reunião. 
 
Peço aos Nobres Vereadores, para ficarem de pé: EM NOME DE DEUS 
E DA JUSTIÇA, encerra-se esta Sessão. 
 


