
PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16° LEGISLATURA – Art. 150 DO
REGIMENTO INTERNO

I - EXPEDIENTE:

Item  1 –  Ofício  n°  070/2021,  da  Secretaria  de  Cultura,  solicitando

representantes  da  Câmara  para  compor  o  Conselho  Municipal  de

Cultura - CMC;

Item  2 –  Ofício  n°  071/2021,  da  Secretaria  de  Cultura,  solicitando

representantes  da  Câmara  para  compor  o  Conselho  Municipal  de

Turismo - CMT;

Item  3  –  Ofício  n°  072/2021,  da  Secretaria  de  Cultura,  solicitando

representantes  da  Câmara  para  compor  o  Conselho  Municipal  de

Esportes - CME;

Item 4 – Ofício n° 014/2021, do vereador Ariovaldo Soares, solicitando a casa,

caso não constar no serviço de protocolo as respostas referentes aos

requerimentos nºs 097; 098; 099; e 100/2021, encaminhar pedido aos

responsáveis,  reiterando  a  obrigatoriedade  do  atendimentos  aos

requerimentos;

Item  5 – Projeto de Lei  n° 016/2021, de autoria da vereadora Dra. Rafaela

Gonçalves, que institui a campanha agosto lilás e o programa Maria

da penha vai  à  escola  visando a sensibilizar  a  sociedade sobre a

violência doméstica e familiar contra a mulher e a divulgar a lei Maria

da penha.

Item  6 – Projeto de Lei  n° 017/2021, de autoria da vereadora Dra. Rafaela

Gonçalves,  que institui,  no âmbito  do  município  de Altaneira-Ce,  o

"dia municipal de combate ao feminicídio" e a "semana  municipal de

combate ao feminicídio".



 

TEMA LIVRE: Palavra dos Vereadores.

II – ORDEM DO DIA:

Item 1 – Requerimentos de n° 104/098/099, de autoria do Vereador Ariovaldo

Soares, solicitando encaminhamento de expediente ao Sindicato dos

Servidores  Municipais  de  Altaneira,  dando  ciência  sobre   a  PL

022/2021,  do  Poder  Executivo,  que  revoga  por  total  da  Lei  nº

530/2011 e adota nova regulamentação sobre o 13º salário;

Item 2  – Requerimento n° 105/2021, da bancada de maioria, solicitando  ao

chefe do Poder  Executivo informações sobre o acervo da frota  de

carros do Município de Altaneira.


