
PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA – 20/06/2022 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATAS: 
 
- Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06.06.2022. 
 
- Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 06.06.2022. 
 
As atas foram aprovadas por unanimidade de votos 
 
 
ÚNICA DISCUSSÃO 
 
- Indicação nº09/2022, - indica à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que encaminhe para esta 
Casa de Leis o Projeto de Lei alterando o salário dos membros do Conselho Tutelar do valor 
atual para o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), de autoria do vereador Guilherme 
Perinotto dos Santos  – Aprovada por unanimidade de votos.  

- Indicação nº10/2022, - indica à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que tome as devidas 
providências para que sejam colocados os jogos de mesas e cadeiras na feira municipal, 
realizada no calçadão Frei Roque, de autoria do vereador Leandro Rodrigues  – Aprovada por 
unanimidade de votos.  

 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
- Projeto de Lei Municipal nº19/2022, de 15 de junho de 2022, que ”Dispõe sobre autorização 
legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2022 e 
dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal – Aprovado por unanimidade de 
votos. 

- Projeto de Lei Municipal nº20/2022, de 02 de junho de 2022, que ”Institui o Diário Oficial 
Eletrônico do Município de União Paulista, Estado de São Paulo, como veículo oficial de 
comunicação dos atos normativos e administrativos e dá outras providências”, de autoria do 
Executivo Municipal – Aprovado por unanimidade de votos. 

- Projeto de Lei Municipal nº21/2022, de 15 de junho de 2022, que ”Dispõe sobre autorização 
legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2022 e 
dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal – Aprovado por unanimidade de 
votos. 

 

- O Presidente convocou verbalmente os demais vereadores presentes para participarem de 
uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após o término desta, para 2ª discussão e votação 
dos Projetos de Leis nsº 19, 20 e 21/2022. 
 
  

 


