
 

Roteiro das Sessões Legislativas Ordinárias 

 

1. Abertura.   (bater sineta)  

 

Com a benção e proteção de Deus declaro aberto os 

trabalhos desta sessão ordinária da Câmara de 

Vereadores de Santa Cecília do Sul. 

 

 

Saudar vereadores, assessores Kainelly, Romualdo, 

e assistentes presentes,  

 

Leitura Bíblica. 

Solicito a colega Vereadora Simone que faça a 

leitura. 

2. cópia da ata da sessão anterior esta com os 

senhores vereadores... para analise e poderá ser 

alterada por requerimento conforme resolução 

001/2011.  



 

3. Leitura das Correspondências. Nenhuma  

 

4. Passado para o espaço das indicações escritas. 

Solicito aos vereadores que a tiverem façam a 

entrega em minha mesa.  

 

Nenhuma matéria.  

 

 

5. Passado para o espaço das indicações verbais. 

Com a palavra os senhores vereadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Passo para a Ordem do Dia.   

-Projeto de lei nº042/2021 

 

 Solicito ao 1º secretario vereador  Fabio que faça a 

leitura, juntamente com seu parecer. 

 

Coloco em discussão. Com a palavra os senhores 

vereadores. 

 

Coloco em votação.  

 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários que se manifestem. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

 

 

 

 

 



Eleição da Mesa Diretora para o 

exercício de 2022- 

Será feito votação secreta- sendo 1 chapas  

 

Composta chapa1– Presidente Cleiton 

Silvestri PDT 

Vice-presidente- Fabio de Quadros PDT 

 1º secretaria – Douglas Brock. MDB 

Secretario adjunto- Valdomiro Nunes da 

Fonseca 

Comissão Geral de Pareceres:  

Douglas Brock- MDB 

Simone Andreza Miotto Mazaro- PDT 

Tatiana C. de Lima. PSB 

 

 



 

Eleita chapa Única por ___ fotos a favor e 

____contrário. 

 

 

7. Passo para o espaço das explicações pessoais, 

com a palavra os senhores vereadores. 

 

 

8. Encerramento.  

 

Agradeço a presença dos vereadores e assistentes 

aqui presentes relembra os Vereadores que essa 

CASA LEGISLATIVA entra em recesso apartir do 

dia 15 de dezembro .e convoco os vereadores para a 

próxima sessão ordinária ser realizada no dia 21 de 

fevereiro de 2022 as 19:00 horas, na sala de sessão. 

 

                 DECLARO ENCERRADA A SESSÃO 


