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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MAIO 

 
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 do Projeto de Lei nº 
012/2022 (Dispõe sobre a LDO – Lei das Diretrizes 
Orçamentárias) 
 
 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
013/2022 (Dispõe sobre concessão de Direito Real de Uso 
mediante contrato à Empresa Bela Rosa) 
 
 Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
014/2022 (Dispõe sobre concessão de Direito Real de Uso 
mediante contrato à empresa Renascer Serviços) 
 
 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
015/2022 (Dispõe sobre concessão de Direito Real de Uso 
mediante Contrato à Empresa JJ Gesso e revestimentos) 
 
 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
016/2022 (Abertura de Crédito Especial – Secretaria Municipal 
de Saúde – COVID) 
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 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
017/2022 ( Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Suplementar ) 
 
 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
018/2022 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a Receber em 
comodato de um imóvel  (SESC) 
 

 Peço a Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
019/2022 (Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 
especial no orçamento vigente) 
 

Peço à Secretária para fazer a leitura das Indicações 
 

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. 
 

ORDEM DO DIA 

 

 Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria 
do Executivo (Criação de Gratificação especial no âmbito da 
Prefeitura Municipal) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação (EM 2º TURNO) 
 

 Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria 
da Vereadora Silvanei (Institui a política municipal do controle 
de natalidade de cães e gatos no Município de Juscimeira) 
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Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em Votação 
 

 Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria 
da Vereadora Silvanei (Institui a Semana da Conscientização do 
transtorno do espectro) 
 

Coloco o Projeto em discussão  
 

Coloco o Projeto de Lei em votação   
 

 Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria 
das Vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei (Proibição de 
participação em licitações de pessoas ou empresas condenadas 
com trânsito em julgado) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em Votação 
 
 Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria 
das Vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei (Proibição de 
inauguração de obras inacabadas) 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em Votação 
 

Convoco a próxima Sessão Ordinária para o dia 27 de Maio, às 
19:00 horas. 
 

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


