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Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 

 
Projeto de Lei Nº 014/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte: 

“Autorizo o Poder Executivo Municipal a realizar as alterações no PPA, LDO e LOA 2022, 
junto a Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento.” (Aprovado) 

 
 
Projeto de Lei Nº 015/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte: 

“Altera dispositivos na Lei Municipal Nº 1.310/2011 que estabelece o Programa de auxílio 
transporte a educandos, e dá outras providências.” (Aprovado) 

 
 
Projeto de Lei Nº 018/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando a rubrica de despesa 
no valor de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), junto à Secretária Municipal de 
Administração e Meio Ambiente”. (Aprovado) 

 
 
Requerimento Nº023/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que os Projetos de Lei enviados à esta Casa Legislativa que 
tenham teor complexo e que tenha sido solicitado regime de urgência, estejam 
acompanhados do número do processo administrativo que deu origem a 
proposição, para os Edis terem conhecimento de quanto tempo e por quais 
secretarias a referida proposição tramitou, pois não é razoável que um Projeto 
chegue no Poder Legislativo com pedido de urgência para ser votado em apenas 
uma semana de análise por exemplo, sendo que o mesmo PL pode ter sido estudado 
por meses no Poder Executivo antes de ser protocolado na Câmara Municipal.” 
(Aprovado) 

 
Pedido de Informação Nº017/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, cuja 

a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações 
sobre quanto tempo o Projeto de Lei nº 013/2022 tramitou no Executivo Municipal, 
bem como seja anexado na resposta a ser enviada à esta Casa Legislativa, cópia 
integral do processo administrativo que deu origem à referida proposição.” 
(Aprovado) 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 Secretaria da câmara de Vereadores    
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