ORDEM DO DIA PARA A SESSÃO DE TERÇA-FEIRA 21 DE AGOSTO
PROPOSIÇÃO
REQUERIMENTO
106/2018

REQUERIMENTO
107/2018

ASSUNTO
AUTORIA
Requer que seja encaminhado
Vereador
expediente ao Prefeito Municipal de Francisco Paulo
Conselheiro Lafaiete, para que
informe: Considerando a resposta
ao requerimento 68/2018, referente
ao terreno cedido à empresa DOCE
SÃO JOÃO, foi informado pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico que a referida empresa
não apresentou nenhum documento
relativo à retomada das obras,
configurando
flagrante
descumprimento do estatuído no §
3º do art. 1 º da Lei Complementar
Municipal nº 96/2017. Diante do
exposto, requer que seja informado
com a máxima urgência, quais
providências serão tomadas, tendo
em vista as sucessivas prorrogações
de prazos sem qualquer avanço nas
obras, ocorrendo total desrespeito
às normas legais, bem como, a
função social da propriedade.
Requer que seja encaminhado Vereador Pedro
expediente
ao
Procurador
Américo
Municipal, solicitando que preste as
seguintes
informações,
em
complementação
as
prestadas
através
do
ofício
155/2015/PMCL/PROC: Todas as
parcelas devidas aos servidores que
recebem complementação de salário
são calculadas com base no salário
mínimo ou no valor do vencimento
básico previsto em lei? Há alguma
parcela devida aos servidores que
recebem complementação de salário
que é calculada com base no
vencimento básico previsto em lei e
não sobre o salário mínimo? Se sim,
favor especificar. O vencimento
básico previsto em lei é utilizado
com base de cálculo para alguma
parcela ou direito devida ao
servidor
que
recebe
complementação de salário? Há
algum planejamento para efetivar a
reclassificação do quadro pessoal da

PROVIDÊNCIA
1ª e única
discussão e
votação
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REQUERIMENTO
108/2018

PROJETO DE LEI
030/2018

PROJETO DE LEI
036/2018

PROJETO DE LEI
038/2018

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR
005-E-2018
PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR
011-E-2018

prefeitura Municipal? Se sim, quais
medidas foram tomadas nesse
sentido e quais pretende realizar?
Requer que sejam convocados a Vereador Pedro
Diretora da Escola Municipal Nilce
Américo
Moreira, o Assessor Técnico Paulo
Ênio de Siqueira Filho, servidora
responsável
pelo
convênio
3905/2013, o Secretário Municipal
de Educação e o Secretario
Municipal de Obras, para reunião a
ser realizada na Câmara Municipal
em data e
horário a serem
definidos, a fim de prestarem
informações acerca da construção
da quadra poliesportiva e cobertura
na Escola Municipal Nilce Moreira.
Proíbe o manuseio, a utilização, a
Vereador
queima e a soltura de fogos de
Fernando
Bandeira
estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos
pirotécnicos de efeito sonoro
ruidoso
no
Município
de
Conselheiro Lafaiete e dá outras
providências.
Altera o art. 26 da Lei nº 5.893, de Mesa Diretora
07 de maio de 2018, que “Institui o
Regime de Adiantamento de que
trata o art. 68 da Lei Federal no
4.320/64 na Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete, revoga a
Resolução no 06, de 07 de agosto de
2009 e dá outras providências”.
Altera os incisos II, III e XII, do §5º, Vereador Darcy
de Souza
os incisos I e IV, do §22, os incisos I
ao III do §28, e acrescenta o inciso
IV ao §28, todos do art. 4º da Lei nº
5.872, de 14 de setembro de 2017,
que Estabelece o Abairramento e as
Regiões
do
Município
de
Conselheiro Lafaiete.
Altera a redação da Lei Municipal nº
Executivo
2.447, de 07 de julho de 1983 e dá
outras providências.
Desafeta bens imóveis de condição
Executivo
originaria a bem público dominical,
autoriza alienação através de
concorrência (hasta pública) para
fins de quitação de precatórios e dá
outras providências.
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