
 

ORDEM DO DIA 
 

INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS DOU POR ABERTA A DÉCIMA 
SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022. 

 
 

CONVIDO A TODOS PARA DE PÉ REZAR UM PAI NOSSO... 
 
 

1- De imediato, passamos a proceder a Leitura da ata 011/2022 
da sessão ordinária realizada no dia 21 de julho de 2022. 
 
- Coloco a ata em apreciação.  
- Coloco a ata em votação.  
- Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem.  
 
ATA (  ) Aprovada (  )Rejeitada por ______________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Passamos a proceder a Leitura da ata 003/2022 da sessão 
extraordinária realizada no dia 08 de agosto de 2022. 
 
- Coloco a ata em apreciação.  
- Coloco a ata em votação.  
- Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem.  
 
ATA (  ) Aprovada (  )Rejeitada por ______________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Leitura da mensagem que encaminha os Projetos de Leis n° 
057 058 de 2022 de autoria do Poder Executivo Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Leitura, apreciação e votação do Projeto de Lei n° 057/2022 
de autoria do Poder Executivo Municipal. 
 
- Coloco o projeto de lei em apreciação; 
- Coloco o projeto de lei em votação; 
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. 



 

 
Projeto de Lei (   ) Aprovado(   ) Rejeitado por ________ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Leitura de ingresso, apreciação e votação do Projeto de Lei 
n° 058/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal. 
                                                                                                                                       
- Coloco o projeto em apreciação; 
- Coloco o projeto em votação. 
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. 
 
Projeto de Lei (   ) Aprovado(   ) Rejeitado por ________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Leitura de ingresso, apreciação e votação da Indicação nº 
005/2022 de autoria da Vereadora Varlete P. de Vargas 
                                                                                                                                       
- Coloco a Indicação em apreciação; 
- Coloco a Indicação em votação. 
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. 
 
Indicação (   ) Aprovada (   ) Rejeitada por ________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – Leitura do Ofício nº 134/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal que retira o Projeto de Lei nº 048/2022. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – Espaço para o grande expediente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8– Comunicados......................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DATA DA PRÓXIMA SESSÃO_____/09/2022. 


