
 
 

SESSÃO  ORDINÁRIA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro 
abertos os trabalhos da Sessão  Ordinária do dia de hoje.   

 
De início, convido o Senhor  Lucas Malacarne a se dirigir a 

tribuna desta Casa, a fim de que preste o compromisso legal como 
Vereador.  

 
Solicito o mesmo que posicione o braço direito sobre a Lei 

Orgânica do Município, a qual se encontra com o assessor jurídico 
desta Casa Legislativa, para fazer o juramento. 

 
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, 

OBSERVAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, E 
EXERCER O MEU CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA DO 
POVO FLORIANENSE.”  

 
LUCAS  “Eu prometo.” 
 

Declaro empossado o Vereador LUCAS que prestou seu compromisso. 
 

  
Convoco o Secretário para que a mesma efetue a leitura da ata da 
Sessão Anterior.  

 
  Esta em discussão a presente Ata. 
 
Coloco a mesma em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. 

  
Aprovada  por ......... 

  
 
 
 
Convoco o Secretário para que efetue a leitura da Matéria protocolada para 
a ordem do dia.  
 
 
 
 



 
Prosseguindo os trabalhos passaremos para o período do “Grande 
Expediente” 
 
 
ORADORES INSCRITOS: 
 
(PT)……………………………………………………....................... 
(PP)…………………………………………………….................... 
(MDB)……………………………………………………………………….. 
(PT)……………………………………………………………………….. 
(PP)....................................................................................  
(MDB)........................................................................................ 
 
  
Após ouvirmos os oradores inscritos, passaremos de imediato para o 
período da discussão e votação da matéria constante na Ordem do 
Dia...   

COMISSÃO GERAL DE PARECERES 
 

PARECER N° 04/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE AO 
PROJETO DE LEI N. 041/21, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. PARECER 
FAVÓRAVEL A MATÉRIA, SEM EMENDAS.    
 
 O qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022, e dá outras providências. 
 
Está em discussão o referido Parecer.  
 
Coloco o mesmo em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. Aprovado por..... 
 

PROJETO DE LEI Nº 041/21, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2022, e dá outras providências. 
 
Está em discussão o referido Projeto de Lei.  
 
Coloco o mesmo em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. Aprovado por..... 
 

 
 



 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 042/21, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

Determina a realização de ponto facultativo excepcional na 
Estrutura Administrativa Público-Municipal, e dá outras 
providências. 

 
Está em discussão o referido Projeto de Lei.  
 
Coloco o mesmo em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. Aprovado por.....  
 
 
PROJETO DE LEI Nº 043/21, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por 
tempo determinado para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público na forma que especifica. 
 
Está em discussão o referido Projeto de Lei.  
 
Coloco o mesmo em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. Aprovado por..... 
 
PROJETO DE LEI Nº 044/21, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal de Floriano Peixoto, RS a 
realizar o Natal Premiado, e dá outras providências. 
 
Está em discussão o referido Projeto de Lei.  
 
Coloco o mesmo em votação, quem concordar com o seu teor 
permaneça como está e quem discordar levante-se. Aprovado por..... 
 

Terminado o período de discussão e votação da matéria constante na ordem 
do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. A palavra 
encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores......... 

 

Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, agradeço a presença dos 
Senhores Vereadores e demais participantes e declaro encerrada a presente 
sessão, convido a todos para a próxima Sessão Ordinária que será realizada 
no dia 14 de outubro  de 2021, quinta feira, com início as 19 horas, nas 



dependências da Câmara Municipal de Vereadores,  dá-se por encerada os 
trabalhos da presente sessão.  


