PAUTA DA 16 ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA:25/10/2022
HORÁRIO:19:00

1ª PARTE -

Expediente

Abertura ...............................................................Presidente.
-Registro de comparecimento dos Vereadores: .........................Func.
-Apresentação da Ata: 15ª Sessão Ordinária em 11/10/2022.
-Presidente : Submeter referida Ata em discussão e votação.
-Ofício de número 027/2022, Proveniente da Prefeitura Municipal, o
qual encaminha Balancete da Receita e da despesa, bem como o
demonstrativo financeiro de Tesouraria e Bancário referente ao mês de
setembro de 2022.
-Ofício de número 183/2022, Proveniente da Prefeitura Municipal, o
qual comunica que o município possui condições orçamentárias para
arcar com despesas da obra de recapeamento da Via de Acesso Antônio
Vivaldini.
-Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei
nº 28/2022 –Dispõe sobre criação de dotação orçamentárias e Abertura
de Crédito Adicional suplementar e Especial e dá outras providências.
Requerimentos.
-Requerimento nº61/2022 - Dispõe sobre realização de manutenção
do Ponto de Ônibus do
Bairro Nova Esperança , e da academia ao ar
livre no mesmo bairro. De autoria dos Vereadores: Rogerio Conceição
dos Santos e Valdemir Mascia.
-Requerimento nº62/2022: Dispõe sobre revitalização do Centro De
Triagem De Resíduos Sólidos e dá outras providências. De autoria do
Vereador: Rogerio Conceição dos Santos .
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-Requerimento nº63/2022:Dispõe sobre informações da aplicabilidade
da Lei 1.114/94 de 03 de março de 1994, e dá outras providências. .
De autoria do Vereador. Sidinei Carlos Valeriano.
-Requerimento nº64/2022: Dispõe sobre informações de alimentação
do sistema do FNDE. De autoria dos Vereadores: José Luiz Vivaldini, Dr.
Ciro João Bertoli e Dirceu de Sousa.

Indicações
Indicação nº28/2022 – Indica que o Poder Executivo, estude a
viabilidade de estender o prazo de ressarcimento, no que diz a Lei
municipal nº 2.008 de 17 de junho de 2020. De autoria dos Vereador:
Rogerio Conceição dos Santos
-Indicação nº 29/2022 – Indica estender grade de proteção nas laterais
da ponte do lago “Rui César do Amaral” – Lago da Bruxa- . De autoria
dos Vereadores: Luiz Fernando Carvalho e Valdemir Mascia.
2ª PARTE

- ORDEM DO DIA:

-Presidente ...................................... Reabertura da Sessão.
-Presidente ..................................Passa para Ordem do Dia.
-Presidente..........submeter em votação o Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 28/2022 –Dispõe sobre

criação de dotação orçamentárias e Abertura de Crédito Adicional
suplementar e Especial e dá outras providências.
-Presidente..........submeter em votação o Projeto de Lei nº 28/2022 –.

-Presidente....Submeter em única votação os Requerimentos de
números: 61,62,63 e 64/2022.
Presidente....Submeter em única votação as Indicações de números:
28 e 29/2022.
OBS: Esta Pauta poderá sofrer alterações até inicio da Sessão.
3ª Parte – Palavra Livre
Encerramento
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Leandro Eduardo Santarpio
-Presidente-
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