
 

Décima Primeira Sessão Ordinária - 15ª Legislatura 

08 de Setembro de 2021 

 

PAUTA: 

 

01 - EXPEDIENTE: 

a) Leitura, discussão de votação da Ata da 10ª Sessão Ordinária de 25 de 

agosto de 2021; 

b) Leitura, discussão de votação do Requerimento nº 43/2021 – autoria do 

vereador Zé Aparecido -, no qual requer que: 

“Refaça, dentro das possibilidades, as pinturas das lombadas e das 

sinalizações de transito dispostas no solo das vias urbanas do Bairro Nova 

Macaúbas, cf. dispõe as normas do CONTRAN”; 

c) Leitura, discussão de votação do Requerimento nº 44/2021 – autoria do 

vereador Ronaldo Jhony -, nesse quer que:  

“Encomende estudos junto aos órgãos competentes desta Municipalidade, 

cujo escopo é tornar parelhos os vencimentos percebidos pelos funcionários 

públicos municipais dentro das suas categorias.”; 

d) Leitura do Projeto de Lei nº 18/2021 – autoria do Poder Executivo -, que: 

“Altera Lei nº 1.216/2010, visando construção de Unidade Básica de Saúde”; 

e) Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 01/2021 – autoria do Poder 

Executivo -, que: 

“Altera Lei Complementar nº 77 – Programa de Desenvolvimento de 

Mirassolândia”; 

f) Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 02/2021 – autoria do Poder 

Executivo -, que: 

“Inclui área no perímetro urbano – CDHU”; 

 

02 - ORDEM DO DIA: 

a) Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 17/2021 - autoria do 

Poder Executivo -, que dispõe sobre: 

“Convênio com municípios da região – SAMU Regional”; 



b) Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 18/2021 - autoria do 

Poder Executivo -, que: 

“Altera Lei nº 1.216/2010, visando construção de Unidade Básica de Saúde”; 

c) Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2021 - 

autoria do Poder Executivo -, que: 

“Altera Lei Complementar nº 77 – Programa de Desenvolvimento de 

Mirassolândia”; 

d) Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2021 - 

autoria do Poder Executivo -, que: 

“Inclui área no perímetro urbano – CDHU”; 

 

03 - TRIBUNA LIVRE: 

 


