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RESUMO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUTINGA 

Data, 18 de abril de 2.022 com a presença de 11 Vereadores. 

Abertura Oficial pela Presidência. 

1ª PARTE – EXPEDIENTE 

Leitura da Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2.022, aprovada sem ressalvas. 

Comunicações da Presidência. 

Apresentação de Projeto de Lei: 

. Projeto de Lei n.º 022/2022 - LDO, encaminhado as Comissões Permanentes. 

Apresentação de Pareceres:  

. Pareceres pela aprovação das Comissões Permanentes aos Projetos de Lei n.ºs 010 a 021/2022.  

. Parecer de redação final ao Projeto de Lei n.º 003/2022. 

. Parecer pela aprovação de Comissão Especial ao Projeto de Resolução n.º 005/2022. 

2ª PARTE - ORDEM DO DIA 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 010/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 011/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 012/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 013/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 014/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 015/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 
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. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 016/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 017/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 018/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 019/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 020/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 021/2022, aprovado 

por unanimidade, encaminhado ao Prefeito, dispensada a redação final. 

.  Apresentação das Indicações n.º 036 a 039/2022, encaminhadas ao Prefeito.  

. Apresentação, discussão e votação em turno único do Pedido de Informação nº 

003/2022, aprovado por unanimidade, encaminhado ao Prefeito.  

Encerramento oficial pela Presidência. Esta reunião foi presidida pelo Vereador 

Ricardo Henrique Panizolo.  

Assinado: 
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Presidente 
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