PAUTA DA SESSÃO
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
06.06.2017 - 18h30min
EXPEDIENTE
MATÉRIAS PARA LEITURA
- Ofício nº 117/2017 – Impral – Resposta do Requerimento nº 09/2017.
- Ofício nº 126/2017 – Impral – Resposta do Requerimento nº 10/2017.
MATÉRIAS PARA LEITURA E DELIBERAÇÃO
- Requerimento nº 12/2017 – Sebastião Alves Paulino - Informações detalhadas e com
documentos comprobatórios referentes ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis.
- Indicação nº 45/2017 – Sebastião Alves Paulino - Instalação de iluminação pública na Praça
João Damico, situada do lado da Igreja Santa Rita.
- Indicação nº 46/2017 – Henrique Carlos da Silveira - Que seja colocado um redutor de
velocidade na Rua Ary dos Santos Barbosa, na altura do n.º 059, em frente a estabelecimento
comercial.
- Indicação nº 47/2017 – Henrique Carlos da Silveira - Que seja asfaltada toda Rua Manuel
Bueno de Oliveira e, também, a Rua Olavo Pereira Silva, que é contínua a primeira.
- Indicação nº 48/2017 – Sebastião Alves Paulino - Melhorias na sinalização de solo das ruas da
cidade, especialmente nas imediações da Escola “Professor Antônio Barreiros”.
- Indicação nº 49/2017 – Elaine Cristina Barbosa – Equiparação salarial dos Conselheiros
Tutelares de Altinópolis e dá outras providências.
ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei Complementar nº 09, de 26 de maio de 2017 – “Dispõe sobre a autorização
para o Município conceder isenção de ISSQN a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo – CODASP, e dá outras providências”.

- Projeto de Lei Complementar nº 11, de 10 de maio de 2017 – “Dispõe sobre a instituição de
gratificação especial para os servidores públicos ocupantes do cargo de técnico em enfermagem
designados para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e dá outras
providências”.
- Projeto de Lei nº 10, de 02 de junho de 2017 – “Dispõe sobre o parcelamento de débitos
oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao Regime Próprio de
Previdência Social – Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL relacionados
a contribuição patronal sobre o auxílio doença, relativos às competências de janeiro de 2008 a
dezembro de 2016”.
- Projeto de Lei nº 11, de 02 de junho de 2017 – “Autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altinópolis-APAE”.
- Projeto de Lei nº 12, de 02 de junho de 2017 – “Autoriza o Município a receber imóvel
através de cessão de uso gratuito por prazo determinado para fins de implantação de área de
tratamento e processamento de resíduos sólidos oriundos tão única e exclusivamente do
perímetro geográfico ao qual está localizado o Município de Altinópolis”.
- Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de 23 de maio de 2017 – “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Altinópolis/SP ao Sr. JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES”.
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