
 
  
 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA  DO DIA 12 DE DEZEMBRO 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Peço ao Primeiro Secretário para fazer a verificação da presença dos 

Nobres Edis; 
 

Peço aos Nobres Vereadores para ficarem de pé: EM NOME DE DEUS 

E DA JUSTIÇA, inicia-se a presente sessão; 
 

Peço ao Vereador ...............   para fazer a leitura bíblica 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior 
 

Coloco a Ata em discussão 
 

Coloco a Ata em votação 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura dos Projetos de Leis Nºs  060, 061, 

062 e 063, 064, 065 e 066 e 067/2018 que versa sobre: (Abertura de 

Crédito Adicional Suplementar até o limite de 20%, abertura de Crédito 

Adicional Especial, Denominação da Escola Municipal no Assentamento 

Beleza; Concede aumento salarial para os cargos efetivos de Técnico 

Administrativo Educacional, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e 

para os Profissionais de Apoio Administrativo Educacional da Prefeitura 

Municipal); Contratação vinculado a Secretaria de Educação, 

Contratação vinculados a Secretaria de Promoção Social e Assistência 

Social, Contratação vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e 

Alteração da Lei Municipal nº 1.090, que dispõe sobre o Código 

Tributário. 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Requerimento 

  

Peço ao Secretário para fazer a leitura da Moção 
 

Aguardamos alguns minutos para que os Nobres Edis façam 

Requerimento Oral 
  

Peço ao Primeiro Secretário que faça a chamada para o uso da Palavra 

livre conforme a ordem de inscrição 

 

 



 
  
 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao Projeto de Lei nº 037/2018 (Concessão de área no Distrito 

Industrial, Comercial e Serviços do Município para  instalação de 

procedimentos de coleta seletiva, destinação, limpeza urbana, seleção e 

tratamento de resíduos. 

 

Coloco o Projeto em discussão com a Emenda apresentada 

 

Coloco o Projeto de Lei em votação com a Emenda apresentada (EM 2º 

TURNO) 
 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao Projeto de Lei n 041/2018 (Adequações na Lei Municipal nº 

1.099/2017 – Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021) 

 

Coloco o Projeto em discussão com a Emenda apresentada 

 

Coloco o Projeto em votação com a Emenda apresentada (EM 2º 

TURNO) 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão referente 

ao Projeto de Lei nº 056/2018, que dispõe sobre a Criação de funções 

gratificadas no âmbito da Prefeitura Municipal 

 

Coloco o Projeto em discussão 

 

Coloco o Projeto em votação 
 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão referente 

ao Projeto de Lei nº 057/2018, que dispõe sobre aumento salarial para os 

cargos efetivos de Advogado, Controlador Interno e contador da 

Prefeitura Municipal. 
 

Coloco o Projeto em discussão 

 

Coloco o Projeto em votação 

 



 
  
 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao Projeto de Lei nº 059/2018, de autoria do Executivo (Institui 

a Planta Genérica) 

 

Coloco o Projeto em discussão com as Emendas apresentadas 

 

Coloco o Projeto em votação com as Emendas apresentadas (EM 1º 

TURNO) 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao   Projeto de Lei nº 002/2018 de autoria do Vereador 

Sebastião Rodrigues (Dispõe sobre medidas para o combate à poluição 

sonora) 

 

Coloco o Projeto em discussão 

 

Coloco o Projeto em votação 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao   Projeto de Lei nº 003/2018 de autoria do Vereador 

Sebastião Rodrigues (Proibir a venda e a comercialização do narguile a 

Criança e Adolescente, bem como a utilização em locais públicos, abertos 

ou fechados) 

 

Coloco o Projeto em discussão 

 

Coloco o Projeto em votação 

 

Peço ao Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão, 

referente ao   Projeto de Lei nº 001/2018 de autoria do Vereador Manoel 

Fagundes (Estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, 

instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos 

shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos) 

 

Coloco o Projeto em discussão 

 

Coloco o Projeto em votação 

 

 



 
  
 

 

 

 
RECESSO PARLAMENTAR 

 

 

 

Peço aos Nobres Vereadores para ficarem de pé: EM NOME DE DEUS 

E DA JUSTIÇA, encerra-se a presente sessão. 


