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13ª SESSÃO ORDINÁRIA  
05/09/2022 

 
EXPEDIENTE: 
 
 

 Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 002/22, de autoria de Todos os 
Vereadores, que acrescenta o artigo 119-A na Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre o 
orçamento impositivo. 

 Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 003/22, de autoria de Todos os 
Vereadores, altera a redação do “caput” dos artigos 30 e 72, inciso XV, da Lei Orgânica do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro e, dá outras providências. 

 Ofício n° 120/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 
Complementar nº 020/22, que dispõe sobre a alteração dos valores das gratificações de 
supervisoras, gestoras e coordenadoras no Quadro do Magistério Público Municipal e dá 
outras providências. 

 Projeto de Lei nº 097/22, de autoria do Vereador José Jerônimo Fernando Camilo Borges, 
que institui a “Semana da Enfermagem Prof. Mário José Pereira Neto - Marinho”, que passa a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos do município de Santa Rita do Passa Quatro e dá 
outras providências. 

 Projeto de Lei nº 098/22, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, que institui no 
âmbito do Município de Santa Rita do Passa Quatro, a "Campanha de Combate Golpes 
Financeiros Praticados contra Idosos", e dá outras providências". 

 Projeto de Lei nº 102/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, que dispõe sobre 
denominação de próprio municipal. 

 Ofício nº 121/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 
103/22, que altera a Lei nº 2.723, de 02 de novembro de 2007, que dispõe sobre o controle das 
populações animais, sobre a prevenção e controle das zoonoses, da responsabilidade dos 
proprietários de animais, bem como sobre o controle dos animais sinantrópicos no Município 
de Santa Rita do Passa Quatro. 

 Requerimentos n°s. 022 à 024/22 

 Indicações n°s. 068 à 078/22 

 Informamos o recebimento de Ofício encaminhando resposta ao Requerimento n° 019/22. 

 Informamos o recebimento do Ofício nº. 020/22, de autoria do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando documentação referente 
à parcela n° 060 de 200 meses, do contrato firmado com a Prefeitura Municipal. 

 Informamos o recebimento de documentação referente ao Balancete da Receita e Despesa 
desta Casa de Leis, referente ao mês de agosto de 2.022. 

 
ORDEM DO DIA: 

 

Não houve material. 


