
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022. 
 

ORDEM DO DIA – DO PODER LEGISLATIVO: 

 

• POSSE VEREADORA SUPLENTE  
 

DIEGO: Convido a senhora Keli Regina Fiorentin a entregar seu diploma e a declaração de bens, prestando a seguir o 

compromisso legal: 
 

KELI: “ Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da união, do estado e do município e exercer o meu 

mandato sob inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum.” 
 

DIEGO: Declaro empossada a senhora vereadora Keli Fiorentin, a qual substituirá o vereador licenciado Célio Luís da 

Cunha bem como substituirá nas Comissões permanentes em que ele era membro. 

 

ORDEM DO DIA – DO PODER EXECUTIVO: 
 

• PROJETO DE LEI Nº 13/2022 – Dá nova redação a lei municipal 1530/2018 e dá outras providências. 
 

 

• PROJETO DE LEI Nº 14/2022 – Autoriza o Poder Executivo a suplementar temporariamente a carga horária de 01 

servidora na função de Veterinária e dá outras providências. 
 

 

• PROJETO DE LEI Nº 15/2022 – Cria o cargo de provimento em comissão, e gratificação, no quadro de cargos e 

funções dos servidores públicos municipais e dá outras providências. 
 

 

• PROJETO DE LEI Nº 16/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção mensal ao CONSEPRO de São José 

do Herval e dá outras providências. 
 

 
 

ORDEM DO DIA – DO PODER LEGISLATIVO: 

 

• PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DA GESTAO DE 2018 – Foi recebida na Casa a prestação de contas da 

gestão municipal de 2018 a qual se encontra com a Comissão Permanente de Constituição e Justiça que tem 15 dias 

para dar o parecer antes de ir a votação em plenário, conforme o artigo 176. Provavelmente será discutida na 

próxima sessão ordinária, aproveitando já deixo o convite para o senhor ex prefeito e vice, Lauro Rodrigues Vieira e 

Itacir Grando se quiserem comparecer para a apreciação do Decreto.  

 

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022. 


