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1. Apreciação da Ata da Sessão Ordinária nº  027/2021 e Ata da Sessão Extraordinária 

nº 001/2022 

 

2. Deliberação sobre as seguintes proposições: 

 

- Projeto de Lei nº 007/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe 

sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de obra pública de pavimentação em 

asfalto CBUQ, em trecho da Estrada Geral Santa Inês – etapa II e III, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei nº 008/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe 

sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de obra pública de pavimentação em 

asfalto CBUQ, em trecho da Av. São Pedro – etapa II, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei nº 009/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

arcar com despesas alusivas as comemorações do 34º Aniversário do Município. 

-  Projeto de Lei nº 010/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 26.500,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas com subvenção social a entidade de assistência social, 

com recursos do superávit financeiro. 

-  Projeto de Lei nº 011/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

o repasse de recursos financeiros à entidade, sem fins lucrativos, “Associação Abrigo Comarca de 

Teutônia” e dá outras providências. 

- Projeto de Lei nº 012/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, altera a 

redação da alínea “k”, do inc. II, do art. 42º da Lei n° 2.084/2019, que disciplina o parcelamento 

do solo para fins urbanos e a regularização fundiária sustentável. 

- Projeto de Lei nº 013/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 17.000,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas com aquisição de material químico via consórcio público, 

com recursos do superávit financeiro. 

-- Projeto de Lei nº 014/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 43.000,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas com construção de escada em concreto armado, com 

recursos do superávit financeiro. 
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- Projeto de Lei nº 015/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000,00, com inclusão de meta na LDO e 

Orçamento vigente, para alocar despesas com elaboração de projetos para pavimentação, com 

recursos do superávit financeiro. 

- Indicação nº 001/2022, de autoria do vereador, Rodrigo Galdino Schwingel, para 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de encaminhar à esta casa, mudança no Art. 211 

caput da lei nº 241 de 16 de abril de 1993, (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), 

prevendo o aumento na licença à gestante de 120 dias para 180 dias. 

- Indicação nº 002/2022, de autoria da vereadora, Célia Lurdes Koerbes, para que 

o Poder Executivo, estude a possibilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa um projeto de lei 

que disponha sobre a política habitacional de interesse social do Município, com a finalidade de 

promover o acesso à habitação, à população de baixa renda. 

- Indicação nº 003/2022, de autoria do vereador, Clóves André Knob, para que o 

Poder Executivo, estude a possibilidade de instalar barras de ferro, junto à Praça Municipal para a 

realização de exercícios físicos – musculação, ao ar livre. Ainda, sugere que, sejam instaladas 

cestas, para a pratica de Basquetebol de rua, na quadra aberta, próximo a Escola Leo Pedro 

Schneider. 

3.  Aprovação do Calendário das Sessões Ordinárias de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


