
OF.PM.CMV.012/2022                                            Flores da Cunha, 14 de janeiro de 2022. 

 

   

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

A presente solicitação de convocação de Sessão Extraordinária, 

prevista no art. 63, XVI, da Lei Orgânica Municipal, é motivada pela necessidade urgente 

de apreciação e votação, por parte desse Egrégio Poder Legislativo, dos Projetos de Lei, 

abaixo relacionados: 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 06/2021 - Dispõe sobre a estrutura administrativa do 

Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as diretrizes de ação governamental e dá 

outras providências. 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 07/2021 - Altera a Lei Municipal no 1.502, de 14 de 

novembro de 1991, que reorganiza o quadro dos servidores do município, dispõe sobre o 

sistema de classificação de cargos e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 089/2021 - Dispõe sobre a instituição de auxílio-transporte para 

servidores públicos do Poder Executivo Municipal. 

 

- Projeto de Lei nº 090/2021 - Dispõe sobre a concessão do auxílio-refeição aos 

servidores ativos do Poder Executivo Municipal. 

 

Projeto de Lei nº 01/2022 - Autoriza a abertura de um Crédito Adicional especial no valor 

de R$ 54.625,00. 

 

Projeto de Lei nº 02/2022- Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 160.520,00. 

 

Projeto de Lei nº 03/2022 - Concede reposição salarial decorrente de revisão geral, nos 

vencimentos e proventos dos Servidores Públicos Municipais ativos e inativos e nos 

subsídios dos Agentes Políticos. 

 

 

 



Projeto de Lei nº 08/2022 - Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$ 200.000,00. 

 

Projeto de Lei nº 09/2022 - Concede desconto especial no pagamento de IPTU e Taxa de 

Coleta de Lixo de 2022 e dá outras providências. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos protestos de 

estima e consideração. 

Atenciosamente,  

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor: 

CLODOMIR JOSÉ RIGO 
Presidente da Câmara de Vereadores  

Flores da Cunha -  RS 

 

 


