PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 08/03/2016
HORÁRIO:19:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª PARTE - Expediente
Abertura .........................................................................Presidente.
-Registro de comparecimento dos Vereadores ................................... Gerolinda.
1ª PARTE EXPEDIENTE
-Apresentação das Atas
-Ata da 2ª Sessão Ordinária
- PRESIDENTE
Submeter referida Ata em discussão e votação .
Ofício nº 006/2016 – Proveniente do Poder Executivo encaminhando os Balancetes da Receita e da
despesa referente ao mês de janeiro de Exercício de 2016.
- OFÍCIO 51/2016 - Proveniente do Poder Executivo, o qual encaminha respostas do Poder Executivo
referente aos Requerimentos tramitados anteriormente.
- OFÍCIO 52 /2016 - Proveniente do Poder Executivo, o qual encaminha respostas do Poder Executivo
referente as INDICAÇÕES tramitadas anteriormente.
- OFÍCIO 58/2016 - Proveniente do Poder Executivo, o qual encaminha respostas do Poder Executivo
referente aos Requerimentos tramitados anteriormente.
-Projeto de Lei nº 02/2016 (Dispõe sobre indenização para alimentação dos motoristas lotados em
todos os departamentos da administração pública municipal).
-Ofício 62/2016 Encaminha Retificação as justificativas dos Projetos de Leis 03,04 e 09/2016.
-Projeto de Lei nº 03/2016 – ( Dá nova redação ao anexo II da Lei Complementar nº 10 de 06 de
março de 2015, concedendo reposição nos vencimentos e remunerações básicas aos profissionais das
secretaria constantes do artigo 1º da presente Lei e dá outras providências).
-Projeto de Lei nº 04/2016 –(Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer crédito alimentação
através de cartão magnético aos funcionários públicos municipais ativos, e dá outras providências).
-Projeto de Lei nº 05/2016 –(Altera a carga horário de emprego em permanentes de servente de
limpeza publica, e funcionários que trabalham na coleta de lixo, e dá outras providências).
-Projeto de Lei nº 06/2016-( Fica criado o café da manhã para todos os funcionários públicos
municipais ativos, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 07/2016 –( Fica criado o direito de acompanhante em caso de doenças, de familiares
e de outras providências).
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- Projeto de Lei nº 08/2016 –(Fica instituído no âmbito da administração pública municipal, o período
de férias dos servidores ocupantes do emprego de inspetor de alunos. E dá outras providências).
Projeto de Lei nº 09/2016 – (Dispõe sobre reposição salarial ao magistério público municipal constante
na Lei 1.599 de 11 de outubro de 2007, com suas posteriores alterações).
- Ofício da Paróquia de Sant’Ana
-Correspondência da União Ministério da Educação.
-Convite da 5ª Festa do Sorvete promovida pela Educação Infantil
-APRESENTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS:
-Requerimento de nº10/2016 (Dispõe sobre informações de abertura de processo de sindicância e ou
processo administrativo disciplinar no ano de 2015) Autoria de : Luiz Fernando Carvalho. João Carlos
Barbosa Sodelli, Demilso Kleiner e Waldecy Paiuta.
-Requerimento de nº11/2016 – Dispõe sobre envio de fotocópias de pagamento efetuados a
empresa ; ”‘TERRA PAC ENGENHARIA LTDA”). Autoria de : Adriano aparecido Bezerra, Leandro
Eduardo Santarpio e José Ângelo de Mattos.
APRESENTAÇÃO DAS INDICAÇÕES
INDICAÇÃO 06/2016 – ( Dispõe sobre providências para impedir que pombas se abriguem na
cobertura do calçadão). De autoria dos Vereadores: Adriano Aparecido Bezerra e José Ângelo de Mattos.
INDICAÇÃO 07/2016 – (Dispõe sobre a inclusão de cargo de Paisagista no quadro de servidores
municipais). De autoria dos Vereadores: Adriano Aparecido Bezerra e José Ângelo de Mattos.
INTERVALO
-PRESIDENTE ................................................... REABERTURA DA SESSÃO
- Uso da Tribuna Livre pela Presidente do Sindicato Senhora Claudete de Oliveira
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
-PRESIDENTE ...............................................................PASSA PARA ORDEM DO DIA.
-PRESIDENTE ..........Submeter em Deliberação os Projetos de Leis números: 02- 03-04-05-0607-08 e 09/2016.
**************************************************************
-Presidente submeter em única votação os Requerimentos de números: 10 E 11/2016.
-Presidente submeter em única votação os Indicações de números: 06 e 07/2016.
3ª PARTE - Palavra Livre
- Presidente - Conceder a Palavra Livre ao Plenário.
- Encerramento.
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