
ROTEIRO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

1. ABERTURA:  
 

Com a benção e proteção de Deus declaro aberto os trabalhos 

desta sessão EXTRAORDINÁRIA da Câmara de Vereadores de 

Santa Cecília do Sul.   

 

Quero saudar os senhores vereadores e assistentes. 

 

Sendo uma Sessão Extraordinária, passamos de imediato para a 

ordem do dia: 

Projeto de Lei 001/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 

 



Projeto de Lei 002/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores  presente 

Projeto de Lei 003/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 

 



Projeto de Lei 004/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 

Projeto de Lei 005/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 

 



Projeto de Lei 006/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 

 

Projeto de Lei 007/2022    

- Solicito a 1º Secretário Douglas  para que faça a leitura do 

projeto, juntamente com seu parecer. 

Coloco em discussão o projeto, com a palavra os senhores 

vereadores. 

Coloco em votação: 

Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os 

que contrários que se manifestem. APROVADO pelos 

vereadores presentes 



 

 

 

ENCERRAMENTO. 

Agradeço os vereadores e assistentes presentes. E relembro e 

convoco os vereadores para a sessão ordinária, no dia 21 de 

FEVEREIRO 2022, as 19:00 horas, na sala de sessões.  

Declaro encerrada a sessão 

 


