
 
  
 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA  DO DIA 10 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, declaro aberta a presente sessão; 
 

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

 

Peço a 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 dos expedientes recebidos 

 do Prefeito Municipal  (Retificação de numeração de Projetos e 

Retirada do Projeto de Lei nº 045/2021) 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura de expediente de autoria do 

Presidente deste Poder Legislativo. 
 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 041/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Contratação para atender a 

Secretaria Municipal de Educação) 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 042/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Abertura de Crédito Especial para 

atender a Secretaria Municipal de Saúde) 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 043/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Dispõe sobre a concessão do desconto 

do Imposto do  ITBI) 

 

 



 
  
 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 044/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Abertura de Crédito Especial para 

atender a Secretaria Municipal de Educação - convênio firmado com a  

Seduc) 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 046/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Concessão de direito Real de Uso 

para a Empresa RC Cardoso) 

 

Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 047/2021 de 

autoria do Executivo Municipal (Dispõe sobre ampliação do prazo de 

concessão de direito real de Uso para a Empresa Frigorífico 

Juscimeira 

 

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. 

 

Convoco a próxima Sessão Ordinária para o dia 24 de Setembro, às 

19:00 horas. 

 

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

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


