
 

ORDEM DO DIA 
 

INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS DOU POR ABERTA A 
VIGÉSIMA 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 019/2022 da 
sessão ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2022. 
 
- Coloco a ata em apreciação.  
- Coloco a ata em votação.  
-Os favoráveis permaneça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
m como estão e os contrários se manifestem.  
 
ATA (  ) Aprovada (  )Rejeitada por ______________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
2 – Leitura das mensagens que encaminham os Projetos de Leis 
n°s. 087 à 095 de 2022 de autoria do Poder Executivo Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Leitura de ingresso, do Projeto de Lei n° 087/2022 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, apreciação e votação do Projeto de Lei n° 088/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

5- Leitura, do Projeto de Lei n° 089/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

6 - Leitura do Projeto de Lei n° 090/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

7- Leitura do Projeto de Lei n° 091/2022 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 ________ 



 

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

------ 

8- Leitura do Projeto de Lei n° 092/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

9 – Leitura do Projeto de Lei n° 093/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

10 – Leitura do Projeto de Lei n° 094/2022 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 ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------ 



 

11 – Leitura do Projeto de Lei n° 095/2022 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 ________ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – Passamos neste momento a proceder a eleição da nova Mesa 

Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024. Verifiquei a 

existência de somente uma chapa que protocolou sua habilitação 

junto a Câmara Municipal, assim composta: Presidente: PATRÍCIA 

TOSCAN RODRIGUES – VICE-PRESIDENTE: VALMOR BOTTIN – 

SECRETÁRIA: IRIA MARQUES DAL CERO -SEGUNDA 

SECRETÁRIA: VARLETE PAVAN DE VARGAS. 

Assim passo a proceder a eleição:  

 

Convido os vereadores Adriano e Rudinei para realizarem o 

escrutínio.  

Declaro a chapa nº 1 vencedora com ............votos favoráveis e 

............... 

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

13 – Nesse momento, passamos a escolha dos dois membros 

titulares e dois membros suplentes que comporão a Comissão 

Representativa da Câmara para atuar no recesso.  

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

14 – Espaço para o grande expediente. 

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



 

15– Comunicados......................... 

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

 

DATA DA PRÓXIMA SESSÃO.01/03/2023. 


