
PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 21 DE JANEIRO DE 

2022 

ORDEM DO DIA: 

- Convocação do Senhor Prefeito Municipal Vantuir Dutra para Sessão Extraordinária 

a realizar-se dia 21 de janeiro de dois mil e vinte e dois às 19:00 horas, para 

apreciação dos Projetos de Leis de nº 01;02;03/2022. 

- Emenda ao Projeto de Lei nº 01/2022, Os Vereadores abaixo subscritos vêm na 

forma regimental, requerer a apreciação da seguinte emenda ao Projeto de Lei nº 

01/2022. No Artigo 1º, será incluído o Parágrafo 3º, o qual passa a viger com a 

seguinte redação: 

“§ 3º - O reajuste concedido por esta Lei não se aplica aos Magistério Público 

Municipal, sendo o reajuste desta categoria aquele previsto na legislação federal e 

nas postarias interministeriais nº 3, de 25.11.2020 e nº 10, de 20.12.2021 e da Lei 

Complementar Municipal nº 04, de 20 de fevereiro de 2020 que é de 33,23%.” 

 

- Projeto de Lei nº 01/2022, de 17 de janeiro de 2022 – Concede reajuste dos 

vencimentos através de Revisão Geral Anual e dá outras providências.  

 

- Projeto de Lei nº 02/2022, de 17 de janeiro de 2022 – Altera o art. 2º da Lei 

Municipal nº 909/2019, que trata sobre o Vale-Refeição e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 03/2022, de 17 de janeiro de 2022 – Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a realizar despesas para a realização das festividades alusivas ao 30º 

Aniversário de Emancipação Político Administrativo e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei Legislativo nº 01/2022, de 20 de janeiro de 2022 – Autoriza a 

concessão de auxílio-refeição no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Santo 

Expedito do Sul e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei Legislativo nº 02/2022, de 20 de janeiro de 2022 – Concede reajuste 

dos vencimentos através de revisão geral anual no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal de Santo Expedito do Sul e dá outras providências. 

 


