
ORDEM DO DIA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/03/2022 

 

Projeto de Lei n° 013-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4942/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 014-02/2022 - Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos 

municipais, fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração (PBRR) em R$ 771,79 

(setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) a partir de 01/03/2022 e dá outras 

providências. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4943/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 015-02/2022 - Autoriza a renovação do contrato administrativo temporário 

da servidora que menciona, até o quinto mês após o parto. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4944/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 016-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4945/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 017-02/2022 - Dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores 

públicos municipais e dá outras providências. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4946/?projeto-de-lei.html 

 

 

Projeto de Resolução n° 003-01/2021 - Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Lajeado/RS. MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4837/?projeto-de-resolucao.html 

 

Projeto de Lei CM n° 011-02/2022 - Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos 

municipais do Poder Legislativo, fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração 

(PBRR) em R$ 771,79 (setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) a partir de 

01/03/2022 e dá outras providências. MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4950/?projeto-de-lei-cm.html 

 



Projeto de Lei CM n° 012-02/2022 - Ficam revisados os valores dos subsídios dos Vereadores. 

MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4951/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 013-02/2022 - Ficam revisados os valores dos subsídios do Prefeito 

Municipal e Vice-Prefeito Municipal. MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4952/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 014-02/2022 - Ficam revisados os valores dos subsídios dos Secretários 

Municipais e Procurador Geral do Município. MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4953/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Requerimento n° 158/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando medidas 

de incentivo à implantação de Hortas Comunitárias pelo município, conforme a Lei Municipal 

nº 9.159/2013, que criou o Programa Horta Comunitária em Lajeado. Hortas Comunitárias são 

ótima alternativa para dar funcionalidade a terrenos baldios, pondo fim aos problemas por 

eles gerados e proporcionaram nova e saudável fonte de alimentação às famílias. VEREADORA 

ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. Pedido de destaque do vereador Sergio Luiz Kniphoff. 


