
 

 

PAUTA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA – Art. 150 DO REGIMENTO 

INTERNO 

 

I – EXPEDIENTE:  

 

Item 1 – Ofício nº 116/2021, da Secretaria de Finanças, que encaminha a documentação 

da prestação de contas referente ao mês de Agosto de 2021; 

 

Item 2 – Mensagem n° 040/2021, do Gabinete do Prefeito, que encaminha a PL n° 037/2021, 

que desmembra a Secretaria Municipal de Agricultura da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e institui o Fundo Municipal de Agricultura; 

 

Item 3 – Mensagem n° 042/2021, do Gabinete do Prefeito, que encaminha a PL n° 039/2021, 

que institui o Programa Auxílio-Atleta e adota outras providências; 

 

Item 4 – Ofício nº 005/2021, do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Altaneira/CE, enviando cópias de arquivos em mídia digital da documentação 

solicitadas nos requerimentos nº 094/2021, 103/2021, 110/2021 e 111/2021, de 

autoria do vereador Ariovaldo Soares e a vereadora Roberci Vânia de Oliveira; 

 

Item 5 – Ofício nº 117/2021, da Secretaria de Finanças, em resposta ao requerimento nº 

112/2021, da vereadora Roberci Vânia de Oliveira; 

 

Item 6 – Projeto de Lei nº 023/2021, de autoria do vereador Júnior do Povo, que institui o 

dia Municipal em Homenagem e Gratidão aos profissionais da Saúde que atuam 

na linha de frente Contra a COVID-19 no município de Altaneira/CE; 

 

Item 7 – Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do vereador Júnior do Povo, que dispõem 

sobre diretrizes da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes 

higiênicos; 



 

 

 

Item 8 – Ofício nº 021/2021, do SINSEMA, solicitando a mesa Diretora espaço de fala na 

sessão do dia 06 de Outubro. 

 

 

TEMA LIVRE: palavra livre dos vereadores ... 

 

II – ORDEM DO DIA:  

 

Item 1 – Parecer nº 052/2021, da Comissão Permanente, sobre o projeto de Lei nº 35/2021, 

do Poder Executivo, que cria os cargos que especifica, fixa quantitativos, 

atribuições, vencimentos e regime jurídico, nas estruturas administrativas da 

Secretaria de Governo, concede bolsas e dá outras providências; 

 

Item 2 – Requerimento nº 114/2021, de autoria do vereador Professor Nonato, solicitando 

implantação de lombadas no sítio Serra do Valério; 

 

Item 3 – Requerimento nº 115/2021, de autoria da vereadora Dra. Rafaela Gonçalves, 

solicitando reabertura da via pública Joaquim Soares da Silva. 

 

 


