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6ª SESSÃO ORDINÁRIA e 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
16/04/2018 

 

 Ofício nº. 027/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 017/18, 
que concede abono salarial aos servidores municipais. 

 Projeto de Lei nº 018/18, de autoria da Sra. Ver. Juliana Garcia Lorencetti, que dispõe sobre a 
proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício que causem poluição sonora como 
estouros e estampidos e dá outras providencias. 

 Projeto de Lei nº 019/18, de autoria do Sr. Ver. Marcelo Simão, que dispõe sobre denominação de 
Via Pública “Eliza Thomazi Camargo – D. Ziláh”. 

 Ofício nº. 025/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 
Complementar nº 004/18, que Altera a Redação do CAPUT dos Artigos 59 e 60 da Lei 
Complementar Nº 037, de 06 de junho de 2012, dispõe sobre o cálculo do adicional por tempo de 
serviço e dá outras providências. 

 Requerimentos:  nº 006/18  

 Indicações: nº 032 a 043/18  

 Ofício nº 028/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a documentação referente 

aos Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2018. 

 Of. Prov. 08/18, de autoria do Provedor da Santa Casa de Misericórida, prestando informações 

ref. ao ofício 003/18. 

 Ofício nº. 010/18, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

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

 Informamos o recebimento de documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa 

desta Casa de Leis, referentes ao mês de março de 2.018.   

 Informamos a liberação de recursos financeiros destinados ao Município. 

 
 
Não há material para a ORDEM DO DIA. 
 
 
7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
 
Discussão e Votação Única: 
Projeto de Lei nº 017/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial aos 
servidores municipais. 
 

 
 
 
 
  


