Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Joaçaba - SC

3.276ª SESSÃO ORDINÁRIA - 18ª LEGISLATURA

quarta-feira, 22 de novembro de 2017

Matérias para Leitura no Grande Expediente
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 386 de 20 de novembro de 2017:
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 339/2017 que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura do Município de Joaçaba, que especifica.
......................................................................................................................................................................
Indicação nº 368/2017 de autoria do Vereador Ricardo Antonello:
Sugere-se a criação de um plano de previdência diferente do atual, para os futuros Servidores
Públicos do Município de Joaçaba, o qual se baseie no regime geral de previdência do INSS, até
o teto constitucional (que, em 2017 é de R$ 5.531,31) e, acima disso, que haja um plano
complementar e opcional, pelo IMPRES, de forma idêntica ao FUNPRESP dos servidores
públicos federais.
......................................................................................................................................................................
Indicação nº 375/2017 de autoria dos Vereadores Almir Pastori, Francisco Moreira
Lopes, André Dalsenter, Sérgio Favretto e Valdecir de Lima Katschi:
Sugere-se ao Executivo Municipal que proceda à recuperação do pavimento e execução de
sinalização definitiva da rótula implantada nas proximidades da antiga rodoviária municipal.
......................................................................................................................................................................
Indicação nº 376/2017 de autoria do Vereador Ricardo Antonello:
Sugere-se que o Executivo proceda às melhorias necessárias (limpeza, corte da vegetação,
dentre outras) na Rua Victor Felipe Rauen, Bairro Cruzeiro do Sul, neste Município.
......................................................................................................................................................................
Indicação nº 377/2017 de autoria dos Vereadores Almir Pastori, Francisco Moreira
Lopes, André Dalsenter, Sérgio Favretto e Valdecir de Lima Katschi:
Sugere-se ao Executivo Municipal que se proceda à substituição do sistema de sinaleira para
pedestres, por botoeiras com sinais sonoros e que sejam refeitas as pinturas das faixas de
pedestres da Avenida XV de Novembro, no centro do Município.
......................................................................................................................................................................
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Indicação nº 378/2017 de autoria do Vereador Sérgio Favretto:
Que seja realizada a limpeza das ruas do Bairro Menino Deus.
......................................................................................................................................................................
Indicação nº 379/2017 de autoria do Vereador Sérgio Favretto:
Que seja providenciada a instalação de uma lixeira na Rua Getúlio Vargas, em frente à loja
Sonho e Magia.
......................................................................................................................................................................
Moção nº 014/2017 de autoria coletiva:
Registra Moção de Aplauso aos alunos premiados na etapa nacional do Prêmio Ministério
Público do Trabalho na Escola.
......................................................................................................................................................................

Momento da Presidência
....................................................................................................................................................................

Ordem do Dia
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 382 de 28 de setembro de 2017:
Revoga dispositivo da Lei Complementar nº 125/2006 que fixa normas para execução de
serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro no
município de Joaçaba.
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 385 de 16 de novembro de 2017:
Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 193/2010, exclui cargo do quadro do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 386 de 20 de novembro de 2017:
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 339/2017 que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura do Município de Joaçaba, que especifica.
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......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.565 de 30 de outubro de 2017:
Estima a receita e fixa a despesa do município de Joaçaba para o exercício financeiro de 2018.
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.568 de 16 de novembro de 2017:
Ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza o ingresso do município de Joaçaba no Consórcio
Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.569 de 14 de novembro de 2017:
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, e dá
outras providências.
......................................................................................................................................................................
Pedido de Informação nº 020/2017, de autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
Solicita informações a respeito da devolução de valores relacionado ao carnaval.
......................................................................................................................................................................
Pedido de Informação nº 021/2017, de autoria do Vereador Diego Bairros:
Solicita informações sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos.
......................................................................................................................................................................
Pedido de Informação nº 022/2017, de autoria do Vereador Diego Bairros:
Solicita informações sobre os repasses para urgência e emergência do HUST e do UPA.
......................................................................................................................................................................
Pedido de Informações nº 023/2017, de autoria do Vereador Luiz Vastres:
Requer-se informações sobre a atual situação dos projetos para construção das marginais da
BR-282.
......................................................................................................................................................................
Moção nº 014/2017 de autoria coletiva:
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Registra Moção de Aplauso aos alunos premiados na etapa nacional do Prêmio Ministério
Público do Trabalho na Escola.
......................................................................................................................................................................

Matérias em Tramitação
.....................................................................................................................................................................

Agenda
Próximas sessões:
Sessões
1ª semana de
Dezembro
Sessões
2ª semana de
Dezembro
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-

-

18
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20
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