Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Joaçaba - SC

3.226ª SESSÃO ORDINÁRIA - 18ª LEGISLATURA

segunda-feira, 03 de abril de 2017

Matérias para Leitura no Grande Expediente
....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.512/2017 do Executivo Municipal:
Autoriza proceder baixa e posterior alienação de bens patrimoniais que especifica.
....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.513/2017 do Executivo Municipal:
Altera dispositivo da Lei nº 1.939/93 que disciplina a admissão de pessoal em caráter
temporário sob regime administrativo especial no âmbito do Magistério Público, que
especifica.
....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei Legislativo nº 002/2017, autoria do Vereador José Otávio Caliari Filho:
Estabelece os horários para veículos de médio e grande porte efetuarem carga e descarga, que
especifica.
....................................................................................................................................................................
Requerimento nº 003/2017, autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
A utilização da tribuna pelos representantes da Associação Intermunicipal de Mulheres
Agricultoras, para apresentar as ações da entidade na região de Joaçaba.
....................................................................................................................................................................
Requerimento nº 004/2017, autoria do Vereador Ricardo Antonello:
A utilização da tribuna pelos representantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica Rio do Peixe, com o objetivo de apresentar as ações da entidade, assunto de
relevante interesse público.
....................................................................................................................................................................
Requerimento nº 005/2017, autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
Para que a tribuna da Câmara de Vereadores seja utilizada pelos Juízes de Direito atuantes na
Comarca de Joaçaba/SC, com o objetivo de apresentar as ações do Poder Judiciário no
município, tendo em vista a importância dessas ações para Joaçaba e região.
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....................................................................................................................................................................
Ofício nº 472/2017 do SIMAE:
Informa o reajuste dos preços e tarifas dos serviços de água e esgoto em 8,28%.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 096/2017, autoria da Vereadora Disnéia De Marco Tonial:
Que o Poder Executivo efetue os atos necessários para providenciar a colocação de placas
indicativas dos nomes das ruas e bairros do perímetro urbano e também das comunidades do
interior do município em parceria com entidades públicas ou privadas, como previsto na Lei
nº 3.353/2005.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 098/2017, autoria do Vereador Ricardo Antonello:
A elaboração de projetos para alterações da Lei nº 3.353/2005 e a Lei Complementar nº
135/2007, com o seguinte objetivo: viabilizar parcerias público-privadas e autorizar a
colocação de mesas e cadeiras em calçadas públicas, respectivamente.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 099/2017, autoria do Vereador Luiz Vastres:
A execução de reparos e melhorias necessárias na Rua Frei Silvério, Bairro Santa Tereza.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 101/2017, autoria do Vereador Sergio Favretto:
Que seja providenciada a construção de uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF)
no Bairro Menino Deus, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, visando
melhor atender a população daquela região da cidade.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 102/2017, autoria dos Vereadores Sergio Favretto e José Otávio Caliari
Filho:
Que se proceda com a urgência necessária o reparo na tubulação, “boca de lobo”, e
paralelepípedos na Rua Cruz e Souza, em frente ao número 139, no Bairro Tobias, conforme
levantamento fotográfico em anexo.
....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
Indicação nº 103/2017, autoria dos Vereadores Diego Bairros, José Otávio Caliari Filho
e Luiz Vastres:
A Prefeitura Municipal deve verificar junto a empresa responsável pelo estacionamento
rotativo a possibilidade de existir tempo de tolerância de até 15min para a parada de veículos.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 104/2017, autoria do Vereador Ricardo Antonello:
Manutenção da Rua Washington Luís, no Bairro Cruzeiro do Sul, próximo a RBS.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 106/2017, autoria do Vereador José Otávio Caliari Filho:
O Executivo deve executar as melhorias necessárias (recuperação de bueiros, tubulação,
limpeza de mato, retirada de pedras) na Rua Adair Gasparini Zilio e posterior pavimentação da
referida via.
....................................................................................................................................................................

Momento da Presidência

Ordem do Dia
....................................................................................................................................................................
Requerimento nº 003/2017, autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
A utilização da tribuna pelos representantes da Associação Intermunicipal de Mulheres
Agricultoras, para apresentar as ações da entidade na região de Joaçaba.
....................................................................................................................................................................

Matérias em Tramitação
....................................................................................................................................................................
Parecer prévio nº 027/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:
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Recomenda à egrégia Câmara de Vereadores de Joaçaba a aprovar as contas anuais do exercício
de 2015 do Prefeito do Município à época.
......................................................................................................................................................................

Agenda
....................................................................................................................................................................
Uso da tribuna:
Associação Intermunicipal de Mulheres Agricultoras, dia 04 de abril, às 18h.
......................................................................................................................................................................

PRÓXIMAS SESSÕES EM 2017:
Sessões
1ª semana de
abril
Sessões
2ª semana de
abril

Dia 03
18h

Dia 04
18h

Dia 05
18h

Dia 17
18h

Dia 18
18h

Dia 19
18h
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