Pauta
21ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/06/2018 – 3ª feira – 18h

- leitura de uma passagem Bíblica
- leitura da Matéria do Expediente
- Uso da Tribuna
- Apreciação da Ordem do Dia

REQUERIMENTO nº.: (única discussão) - APROVADO
045/2018_______________ (Vereadora Néia Costa – Requer informações sobre a quantidade de
funcionários comissionados e concursados locados na Secretaria de Obras, entre outra questão
correlata)
REQUERIMENTO nº.: (única discussão) - APROVADO
046/2018 _______________ (Vereador Joel Madeireira – Requer informações sobre a não divulgação
de informações nas placas de propaganda de obras e/ou serviços públicos promovidos pela Prefeitura
Municipal de Carapicuíba)
 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº.: (1ª discussão) - APROVADO
132/2018 _______________ (Vereador Ronaldo Souza – “Dispõe sobre a concessão de Medalha
‘Amigo da Cidade de Carapicuíba’ aos policiais militares Soldado Feminino PM RE 144719-0 Juliana
Carla Araújo Gil e Soldado PM RE 147800-1 James Fernandes de Almeida”)
 PROJETO DE LEI nº.: (1ª discussão) – RETIRADO PELO AUTOR
2.396/2018 _______________ (Vereador Prof. Ladenilson - “Dispõe sobre a criação de locais
específicos, reservados exclusivamente para portadores de necessidades especiais, em todo evento
público ou privado, gratuito ou oneroso, em teatros, áreas de shows, convenções, palestras e lugares
afins, bem como nas praças desportivas do Município de Carapicuíba e dá outras providências”)
 PROJETO DE LEI nº.: (2ª discussão) - APROVADO
2.393/2018 _______________ (Prefeito Marcos Neves - “Reorganiza a Junta Administrativa de
Recursos de Infrações – JARI, e dá outras providências”)
Matéria inclusa na Ordem do Dia –
Requerimento nº 049/2018 – dispensa de pareceres
 MOÇÃO nº.: (única discussão) - APROVADA
163/2018 _______________ (Vereador Prof. Ladenilson – “Apresenta MOÇÃO DE REPÚDIO aos atos
de violência contra o Centro de Atendimento Especializado Léa Rosemberg”)

(sujeito á alterações posteriores)
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