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CRONOGRAMA DA 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA – 17/12/2021 
 
93ª (Nonagésima Terceira) Sessão Legislativa – 9h45m (art.64, R.I) 
 
PRESIDENTE 
- Invocando a inspiração e a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 
- Convido a 1ª Secretária Vereadora Maria Madalena de Oliveira, para 
fazer a chamada dos Senhores Vereadores e a verificação das 
assinaturas na Lista de Presença, conforme estabelece o artigo 65, do 
Regimento Interno. 
 
1ª SECRETÁRIA 
- (Chamada para verificação de presença) 
 
Cláudio Rogério Chaves Lázaro 
Cristiano Victor da Silva 
Emiliano Augusto Monsores de Souza Vigneron 
Francisco Manoel da Silva 
Ivanilda de Oliveira Correia 
Marcos de Lara Novaes 
Maria Madalena de Oliveira 
Robson Gonzales da Silva 
Sandra Lúcia Dvolatka 
 
PRESIDENTE 
- Registra-se, portanto, a presença de todos os vereadores (ou a 
ausência dos seguintes vereadores (art.65,§ 6º, R.I:) 
 

 

 
- Constatado o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão 
(art.65, R.I). 
 
De acordo com artigo 79 e seguintes do Regimento Interno, e como 
não tivemos tempo hábil para a lavratura de Ata da Sessão anterior 
passamos a fase da ORDEM DO DIA, que consta do seguinte: 
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PRESIDENTE 
- Solicito a 1ª Secretária para que faça a leitura das matérias da 
Ordem do Dia: 
 
 
1ª SECRETÁRIA 
- Projeto de Lei Complementar nº 21/2021 que “Altera Dispositivos 
da Lei Complementar nº 820, de 07 de Dezembro de 2005”. 
 
- (Faz a leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação) 
 
PRESIDENTE 
- Coloco em discussão o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. 
- Coloco em votação o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, quem for favorável permaneça sentado, e quem for 
contrário levante a mão. 
- Declaro aprovado (ou não) o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. 
 
1ª SECRETÁRIA 
- (Faz a leitura do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e 
Fiscalização). 
 
PRESIDENTE 
- Coloco em discussão o Parecer da Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização. 
- Coloco em votação o Parecer da Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização, quem for favorável permaneça sentado, e 
quem for contrário levante a mão. 
- Declaro aprovado (ou não) o Parecer da Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização. 
 
PRESIDENTE 
- Coloco em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 21/2021. 
- Coloco em votação o Projeto de Lei Complementar nº 21/2021, quem 
for favorável permaneça sentado, e quem for contrário levante a mão. 
- Declaro aprovado (ou não) o Projeto de Lei Complementar nº 
21/2021. 
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PRESIDENTE 
- Não havendo mais nada a ser discutido na data de hoje, 
agradecendo a proteção de Deus na execução de nossos trabalhos e 
agradecendo também, a presença dos Senhores Vereadores, dos 
funcionários e todos aqueles que nos acompanham através da 
internet. 
 
- Declaro encerrada a presente Sessão.    
 

Boa dia!  


