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1ª SESSÃO ORDINÁRIA e 2ª e 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
05/02/2017 

 

 Ofício nº 001/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 
Complementar nº 001/18, que altera a Lei Complementar n.º 002, de 18 de dezembro de 2009, 
que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do Solo do Município de Santa Rita 
do Passa Quatro e dá outras providências. 

 Ofício nº 006/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 
Complementar nº 002/18, que retifica a tabela reguladora dos valores das taxas para ambulantes 
do art. 1º da lei 105 de 18 de outubro de 2.017, a qual acrescentou o art. 156 – A - a Lei nº 1.501, de 05 
de dezembro de 1.983, que dispõe sobre o código tributário Municipal, e dá outras providências. 

 Ofício nº 005/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 004/18, 
que dá nova redação ao inciso III do art. 8º da Lei Municipal nº 2.826, de 02 de junho de 2009, que 
dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

 Ofício nº 008/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 005/18, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à APAE – Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências. 

 Ofício nº 009/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 006/18, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao “Lar São Vicente de 
Paulo”, e dá outras providências. 

 Requerimentos:  nº 001 e 002/18  

 Indicações: nº 001 a 003/18  

 Moções: nº 001/18 

 Ofício nº 105/17, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando informações referentes ao 

Requerimento nº 028/17, de autoria do Sr. Ver. Amadeu Aparecido Lourenço. 

 Ofício nº 035/17 e 005/18, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais, referente a parcelas dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal. 

 Ofício nº 001/18, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais, informando a alteração de alíquota suplementar. 

 Ofício nº 007/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a documentação referente 

aos Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, do mês de novembro de 2017.  

 Informamos o recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela 

Municipalidade.  

 
 
Não há material para a ORDEM DO DIA. 
 
 
2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
 
Primeira Discussão e Votação: 
Projeto de Lei Complementar nº 002/18, que retifica a tabela reguladora dos valores das taxas 
para ambulantes do art. 1º da lei 105 de 18 de outubro de 2.017, a qual acrescentou o art. 156 – A - a 
Lei nº 1.501, de 05 de dezembro de 1.983, que dispõe sobre o código tributário Municipal, e dá outras 
providências. 
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Discussão e Votação Única: 
Projeto de Lei nº 005/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 006/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao 
“Lar São Vicente de Paulo”, e dá outras providências. 
 
3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Segunda Discussão e Votação: 
Projeto de Lei Complementar nº 002/18, que retifica a tabela reguladora dos valores das taxas 
para ambulantes do art. 1º da lei 105 de 18 de outubro de 2.017, a qual acrescentou o art. 156 – A - a 
Lei nº 1.501, de 05 de dezembro de 1.983, que dispõe sobre o código tributário Municipal, e dá outras 
providências. 
 

 
 
 
 
  


