
 
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 

I – Abertura e verificação do quórum legal. 

 

II – Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão  Ordinária do dia 03 de fevereiro 

de 2022. 

 

III - Leitura das correspondências encaminhadas à casa legislativa. 

 
IV - Leitura da Matéria protocolada para a ordem do dia.  

 
V - Grande Expediente 

 

Oradores Inscritos:   
 
Não houveram oradores inscritos.  

 

VI - Período da discussão e votação da matéria constante na Ordem do Dia: 

  

COMISSÃO GERAL DE PARECERES. PARECER N° 01/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 
2022. REFERENTE AO PROJETO DE LEI No 008/22, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022, 
que dispõe sobre o pagamento parcelado, remissão, desconstituição e cobrança de créditos 
tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e dá outras providências.   
 

PROJETO DE LEI Nº 008/22, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. Dispõe sobre o 

pagamento parcelado, remissão, desconstituição e cobrança de créditos tributários e não-
tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e dá outras providências.   
  
PROJETO DE LEI Nº 009/2022, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por tempo determinado para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público na forma que especifica, 
e da outras providências.   
 

INDICAÇÃO N° 01/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022,  de autoria das Bancadas do 
MDB, PT e PROGRESSISTAS. Solicitam ao Poder Executivo Municipal, através do 

Excelentíssimo Prefeito, e juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Planejamento, que seja realizado o estudo da possibilidade de se conceder, 

assim quando possível, desconto aos munícipes que efetuarem o pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) de forma antecipada e pontual, visando assim 
incentivar e valorizar também o contribuinte que procura manter o pagamento dos seus 
tributos em dia.   

 

VI - Pequeno expediente.  

 

VII - Encerramento e convocação para a próxima Sessão Ordinária que será 

realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira, com início às 18:30 horas.  
 

 


