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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 
065/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial, para 
ornamentação da Praça da Matriz (Natal de Luz) 
 
Peço à Secretária para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 002 
de Autoria dos Vereadores (Concessão de Título de Cidadão 
Juscimeirense) 
 
Peço à Secretária para fazer a leitura da Indicação 
 
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. 
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Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei nº 055/2022 (Concessão de Direito Real de Uso 
para a Empresa (MAILSON BARBOSA – ME) 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 

Coloco o Projeto em votação nominal (em 1º turno) 
 
Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei nº  058/2022 (altera o inciso III do artigo 2º  e 
artigo 5º da Lei Municipal nº 1.083/2017 
 

Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 

 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei nº  061/2022 (Contratação  de servidores por 
seletivo para Cargo de Agente Comunitário de Saúde) 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 
 

Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei nº 063/2022 (Contratação de Servidores em 
caráter excepcional por tempo determinado vinculados à 
Secretaria de Educação) 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
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Peço a Secretária para fazer a leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei de Autoria dos Vereadores (Concessão de Título 
de Cidadão Juscimeirense) 
 
Coloco o Projeto em discussão 
 
Coloco o Projeto em votação 
 
Convoco a próxima Sessão Ordinária para o dia 24 de Fevereiro 
às 19:00 horas.  

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


