PAUTA DA 14 ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 27/09/2022
HORÁRIO:19:00

1ª PARTE -

Expediente

Abertura ...............................................................Presidente.
-Registro de comparecimento dos Vereadores: .........................Func.
-Apresentação da Ata: 13ª Sessão Ordinária em 13/09/2022.
-Presidente : Submeter referida Ata em discussão e votação.
-Ofício de número 023/2022, Proveniente da Prefeitura Municipal, o
qual encaminha Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de
agosto de 2022.
Ofício de número 055/2022, Proveniente da Prefeitura Municipal,
oriundo da (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social). O qual
traz respostas referentes aos ofícios de nº 56 e 57 desta Casa de Leis.
-Projeto de Lei Complementar de número 15/2022: Dispõe sobre
outorga onerosa do Direito de Construir em edificação em
desconformidade com a legislação vigente.
Requerimentos.
-Requerimento nº52/2022 – Dispõe sobre envio de Requerimento ao
Senhor Governador do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de
Logística e Transporte, ao Departamento de Estrada e Rodagem e a ARTESP:
Visando buscar junto aos mencionados órgãos do governo estadual: Reparos e
readequação no Trevo de acesso a cidade de Analândia da SP 225 - Rodovia
Rogê Ferreira. De autoria de todos os Vereadores.

-Requerimento

nº53/2022: Dispõe sobre
notificação à empresa
prestadora de serviços da reforma do Ginásio de Esportes, “Antônio Bertoleti”,
visando corrigir a deformação do assoalho da quadra de mencionado Ginásio
de Esportes. De autoria dos Vereadores: Rogerio Conceição dos Santos e
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Valdemir Mascia.
-Requerimento nº54/2022 Requer serviços de roçagem e manutenção em
alguns postes de iluminação pública, do Bairro Jardim das Laranjeiras. De
autoria do Vereador: Rogerio Conceição dos Santos.

-Requerimento nº55/2022- Dispõe sobre informações de obras
anunciadas e ainda não iniciadas. De autoria dos Vereadores: Leandro
Eduardo Santarpio e Dirceu de Sousa.
-Requerimentonº56/2022- Dispõe sobre realocação de placas/marcos,
de identificação de nome e de inauguração do Bairro do Bairro “Ângelo
Perin”, na entrada de referido bairro. De autoria dos Vereadores José
Luiz Vivaldini , Ciro João Bertoli e Dirceu de Sousa-Requerimentonº57/2022- Dispõe sobre o cumprimento da lei
municipal 1.930/2017. De autoria dos Vereadores: Leandro Eduardo
Santarpio e Dirceu de Sousa.
Indicação
-Indicação nº 26/2022 :Dispõe sobre Colocação de bancos nas laterais
(ao fundo), da passarela da Via de Acesso denominada “Antônio
Vivaldini”. De autoria dos Vereadores: Luiz Fernando Carvalho e
Valdemir Mascia.
-Indicação nº 27/2022: Dispõe sobre implantação de linha de ônibus
entre os bairros da cidade. De autoria dos Vereadores José Luiz
Vivaldini , Ciro João Bertoli e Dirceu de Sousa.
2ª PARTE

- ORDEM DO DIA:

-Presidente ...................................... Reabertura da Sessão.
-Presidente ..................................Passa para Ordem do Dia.
-Presidente.........................Submeter em deliberação a Projeto de Lei
Complementar nº15/2022.
-Presidente....Submeter em única votação os Requerimentos de
números: 52,53,54,55,56 e 57/2022.
-Presidente....Submeter em única votação a Indicação de número: 26
e 27/2022.
OBS: Esta Pauta poderá sofrer alterações até inicio da Sessão.
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3ª Parte – Palavra Livre
Encerramento
Leandro Eduardo Santarpio
-Presidente-

