
 
  
 

 

 

 

Peço ao Secretário para fazer a verificação da presença dos 
Vereadores 
 

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

Peço a Secretária para fazer a leitura da Ata da Sessão Anterior 
 

Coloco a Ata em discussão 
 

Coloco a Ata em votação 
 

 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
022/2022 (Altera a Lei Municipal nº 1.054/2016 – Estrutura 
Administrativa da Prefeitura – Extinção do Cargo de Supervisor 
de Veículos da Saúde, Criação do Cargo de Gerente de Frota da 
Saúde e Criação do Cargo de Auxiliar de Procuradoria) 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação nominal, em regime de urgência 
especial, sendo dispensadas as formalidades  de votação entre o 
primeiro e o segundo turno, procedendo a votação dos dois 
turnos nessa reunião.  
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
031/2022 (Altera a Lei Municipal nº 1.031/2016 (PCCS da 
Prefeitura - alterar a carga horária dos Odontólogos, Auxiliar de 
Consultório Dentário e Técnico de Higiene Dentária). 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão com a Emenda Apresentada 
 
 



 
  
 

 

Coloco o Projeto em votação nominal, em regime de urgência 
especial, sendo dispensadas as formalidades  de votação entre o 
primeiro e o segundo turno, procedendo a votação dos dois 
turnos nessa reunião. 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
032/2022 (Adequação na Lei 1.062/2017 (Critérios para 
instalação de feiras comerciais itinerantes)  
 
Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
033/2022 (Prorrogação do prazo de locação de imóvel onde 
funciona o SEFAZ) 
 
Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
034/2022 (Autorização para abertura de Crédito Especial no 
Orçamento) 
 
Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 



 
  
 

 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
035/2022 (Altera a tabela da Lei Municipal nº 1.383/2022 – 
aumentar número de vagas dos Brigadistas) 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
036/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação 
Parcial ou Total de Dotação) 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
038/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial por anulação 
Parcial ou Total de Dotação) 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
039/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit 
Financeiro de Exercícios Anteriores). 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

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


