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9ª SESSÃO ORDINÁRIA  
06/06/2022 

 
EXPEDIENTE: 
 

 Ofício nº 067/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 014/22, que dispõe sobre a fixação do piso salarial profissional dos agentes 

comunitários de saúde do município de Santa Rita do Passa Quatro, conforme estabelecido 

pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, e dá outras providências. 

 Ofício nº 069/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 015/22, que dispõe sobre a alteração dos anexos II e IV, da Lei nº 1.820, de 

20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a criação de empregos, o quadro de pessoal, 

reenquadramento de servidores, atualização salarial e dá outras providências. 

 Ofício nº 072/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

044/22, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

 Ofício nº 073/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

045/22, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

 Projeto de Lei nº 066/22, de autoria de todos os Vereadores, que dispõe sobre denominação 

de Vias Públicas. 

 Projeto de Lei nº 067/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, que atribui a 

advocacia, poderes de autenticar cópias de documentos no âmbito da administração pública 

municipal na cidade de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

 Projeto de Lei nº 068/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, que institui o 

Programa de Atendimento Prioritário às pessoas diagnosticadas com neoplasia maligna no 

município de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

 Requerimento n° 013/22 

 Indicações nºs 051 a 054/22 

 Ofício nº. 010/22, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais, referente a parcela n° 57 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, referentes ao mês de maio de 2022. 

 Informamos o recebimento do Requerimento n° 1026, de autoria do Deputado Jorge Caruso, 

parabenizando Santa Rita pelo aniversário do Município. 

 
ORDEM DO DIA: 
 
 

 Não houve material.  

 

 

22ª SESSÃO ORDINÁRIA  
 

ORDEM DO DIA 
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Primeira Discussão e Votação: 
 

 Projeto de Lei Complementar nº 014/22, que dispõe sobre a fixação do piso salarial 
profissional dos agentes comunitários de saúde do município de Santa Rita do Passa Quatro, 
conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, e da outras 
providências. 

 Projeto de Lei Complementar nº 015/22, que dispõe sobre a alteração dos anexos II e IV, da 
Lei nº 1.820, de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a criação de empregos, o quadro de 
pessoal, reenquadramento de servidores, atualização salarial e dá outras providências. 

 
Discussão e Votação Única: 
 

 Projeto de Lei nº 044/22, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

 Projeto de Lei nº 045/22, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

 Projeto de Lei nº 066/22, de autoria de todos os Vereadores, que dispõe sobre denominação 
de Vias Públicas. 

 Projeto de Lei nº 067/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, que atribui a 

advocacia, poderes de autenticar cópias de documentos no âmbito da administração pública 

municipal na cidade de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

 Projeto de Lei nº 068/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, que institui o 

Programa de Atendimento Prioritário às pessoas diagnosticadas com neoplasia maligna no 

município de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

 

23ª SESSÃO ORDINÁRIA  
 

ORDEM DO DIA 
 

Segunda Discussão e Votação: 
 

 Projeto de Lei Complementar nº 014/22, que dispõe sobre a fixação do piso salarial 
profissional dos agentes comunitários de saúde do município de Santa Rita do Passa Quatro, 
conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, e dá outras 
providências. 

 Projeto de Lei Complementar nº 015/22, que dispõe sobre a alteração dos anexos II e IV, da 
Lei nº 1.820, de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a criação de empregos, o quadro de 
pessoal, reenquadramento de servidores, atualização salarial e dá outras providências. 
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