
 

 

 
  

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

14ª LEGISLATURA 2021/2024 

13ª SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 

  
PARA 09 DE MAIO DE 2022 – 19:00 H. 

1. PEQUENO EXPEDIENTE 
1.1. Leitura da Bíblia e ou oração pelo Vereador SERGIO ROBERTO PRIAMO. 
1.2. Leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pelo primeiro secretário Gerson Koch. 
1.3. Discussão e Votação da Ata. 
1.4. Leitura das Correspondências dirigidas ao Poder Legislativo e indicações 

devidamente apresentadas. 
2. GRANDE EXPEDIENTE 
 (Se Matérias) 
3. ORDEM DO DIA:  
 
Em SEGUNDA votação o Projeto de Lei Nº 16/2022 de autoria do Executivo Municipal 
que anula a Lei Municipal nº 989 de 02 de junho de 2021, por vício de origem insanável 
e dá outras providências.  
Em SEGUNDA votação o Projeto de Lei Nº 03/2022 de autoria do Legislativo Municipal 
que Cria no quadro de cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal o Cargo de 
Assessor da Mesa Diretora e dá outras providências. 
Em PRIMEIRA votação o Projeto de Lei nº 17/2022 de autoria do Executivo Municipal 
que altera o artigo 2º da Lei nº 880/2019 e dá outras providências. 
Em VOTAÇÃO o Requerimento nº 03/2022 de autoria do Vereador Proponente Odinei 
José Rebonatto e assinam os demais Vereadores que seja apresentado relatório de 
horas máquinas realizadas no Programa Porteira Adentro, desde o início da execução do 
programa até a presente data, quantidade de horas e valores pagos para cada 
beneficiário, cronograma de ordem de serviço, contendo; data do requerimento, nome 
do beneficiário e data da realização do serviço. 
Em VOTAÇÃO o Requerimento nº 04/2022 de autoria do Vereador Proponente Odinei 
José Rebonatto e assinam os demais Vereadores que requer sejam prestadas 
informações dos Veículos pertencentes ao Executivo Municipal, incluindo as maquinas 
pesadas do Setor de Viação e Obras tais como; quantidade de pneus adquiridos e quais 
foram os veículos que tiveram os pneus substituídos desde a data de 1º de janeiro de 
2020 até a presente data, qual a quantidade de óleo lubrificante e hidráulico, filtro de 
ar e combustível foi adquirida para o Setor de Viação e Obras, informando quais foram 
os veículos que foram realizadas as manutenções com sua respectiva quilometragem na 
data de sua manutenção. 
4. AS CONSIDERAÇÕES FINAIS INICIAM PELO VEREADOR SERGIO 
ROBERTO PRIAMO. 


