
 
  
 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA  DO DIA 13 DE SETEMBRO 
 
 

 

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, inicia-se a presente sessão; 
 

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

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 dos Projetos de Leis nºs 031 e 

032/2019, 033 e 034 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 

respectivamente: Prorrogação de prazo de locação de imóvel; 

autorização para parcelamento de débito das dívidas junto ao INSS, 

Altera a Lei Municipal nº 1.054, que dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional da Prefeitura e Cria a Secretaria de Esporte e Lazer a 

partir da cisão da Secretaria Municipal de Educação, dentro da 

Estrutura Organizacional da Prefeitura 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura de devolução do pedido de 

Vista do Vereador OZÉAS MARINHO, referente aos Projetos de Leis 

nºs 026 e 027/2019 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura de expediente enviado para o 

Prefeito Municipal de autoria de Vereadores  
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura das Indicações 
 

Peço ao Secretário 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 



 
  
 

 

Ordem do dia 
 

Coloco o pedido de vistas do vereador Ozéas em Discussão 
 

Coloco o pedido de vistas do Vereador Ozéas em Votação ... 
 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 026/2019 (Dispõe sobre aprovação do Loteamento Portal do 

Lago no Município de Juscimeira) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação  
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 027/2019 (Dispõe sobre aprovação do Loteamento Mirante 

do Lago no Município de Juscimeira) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 028/2019 (Autoriza o Poder Executivo a contratar  operação 

de crédito junto ao Banco do Brasil) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação (EM 1º TURNO) 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 029/2019 (Institui a Zona de Interesse Turístico do Lago do 

São Lourenço, neste Município) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação 
 

 

 

Convocar a próxima Sessão Ordinária para o dia 27 de Setembro  

 

Peço aos Nobres Vereadores para ficarem de pé: EM NOME DE 

DEUS E DA JUSTIÇA, encerra-se a presente sessão. 


