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Em Sessão Ordinária realizada no dia 07 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei Nº 008/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professor de Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental para necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado) 

 

Projeto de Lei Nº 010/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores integrantes 
do Quadro de Pessoal do Município, Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.” (Aprovado) 
 

            Requerimento Nº014/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Que a empresa emita um comunicado aos Órgãos Públicos e Comércios 
locais sempre que houver o desligamento da energia elétrica para 
manutenções/reparos, devendo esse aviso acontecer com antecedência para que 
todos consigam se organizar de alguma forma, tendo em vista que os comércios 
acabam sendo prejudicados com a suspensão imediata e assim perdendo alimentos 
que necessitam de refrigeração entre outros casos.” (Aprovado) 
 

            Requerimento Nº015/2022 – de autoria dos Vers. Oscar Berlitz e João Soares, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Executivo Municipal construa um abrigo de ônibus 
na esquina da Rua Valdemar Schönardie com a Estrada Passo do Portão e outro na 
esquina do Beco Ernesto Peixoto com a Estrada Dom Feliciano.” (Aprovado) 

 
            Pedido de Providências Nº005/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a pintura das faixas de pedestres 
existentes na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº010/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações se o Executivo Municipal recebeu algum documento do Estado 
referente a infraestrutura da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Pedro 
Wagner.” (Aprovado) 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
Secretaria da Câmara de Vereadores    


