PAUTA DA SESSÃO
Sessão Legislativa Ordinária – 20.03.2018 – 18h30min
EXPEDIENTE
MATÉRIAS PARA LEITURA
- Hospital de Misericórdia de Altinópolis - Prestação de Contas – fevereiro de 2018 (Lei Municipal nº
1961/2017).
MATÉRIAS PARA LEITURA E DELIBERAÇÃO
- Requerimento nº 002/2018 – De todos os Vereadores – Requer ao Poder Executivo a designação de
Comissão, ou de responsáveis com conhecimento e poder de decisão, para realizar a revisão da Lei
Orgânica junto com o Poder Legislativo.
- Indicação nº 005/2018 – Renato Theodoro - Que o nome da Sra. MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA
BAPTISTELLA (Professora Lurdinha) seja colocado como forma de denominação em futura obra pública, no
Município de Altinópolis, como forma de homenageá-la.
- Indicação nº 006/2018 – Renato Theodoro - Que a Prefeitura promova programa de calçamento nos bairros
do município, sendo realizado auxílio financeiro para a população de baixa renda quanto aos gastos destes
calçamentos em suas propriedades.
ORDEM DO DIA
Projetos do Poder Executivo:
- Projeto de Lei Complementar n° 06, de 15 de março de 2018 - "Autoriza o Executivo Municipal a
outorgar concessão de direito real de uso em favor do Sindicato Rural de Altinópolis, sobre bem que
especifica e dá outras providências”.
- Projeto de Lei nº 13, de 14 de março de 2018 – “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis".
- Projeto de Lei n° 14, de 14 de março de 2018 - "Altera o artigo 3º da Lei n° 602, de 18 de fevereiro de
1993”.
- Projeto de Lei n° 15, de 15 de março de 2018 - "Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos
Conselheiros Tutelares e dá outras providências”.
- Projeto de Lei n° 16, de 15 de março de 2018 - "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na dotação que especifica".
- Projeto de Lei nº 17, de 15 de março de 2018 - "Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altinópolis".

- Projeto de Lei nº 18, de 15 de março de 2018 – “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial,
no valor de R$15.000,00 na dotação que especifica”.
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