24ª SESSÃO ORDINÁRIA – 21/08/2018 – 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
050/2018_______________ (Vereadora Profª Cida Lula Carlos – Requer informações sobre
inauguração e funcionamento das creches localizadas na Av. Cadaval, Vila Cretti, Rua Áquila, Jd. Novo
Horizonte e Estrada do Jacarandá, Altos de Santa Lúcia)
 PROJETO DE LEI nº.: (1ª discussão) - PEDIDO DE VISTA
2.406/2018 _______________ (Prefeito Marcos Neves- “Dispõe sobre o cancelamento de inscrições e
débitos de firmas, empresas e profissionais autônomos inativos, e dá outras providências.”)
 PROJETO DE LEI nº.: (1ª discussão) - APROVADO
2.407/2018 _______________ (Prefeito Marcos Neves- “Regulamenta a imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal e dispõe sobre a isenção ao pagamento do Imposto
Territorial Urbano - IPTU aos imóveis utilizados como templos de qualquer culto, cedidos por locação,
comodato, cessão de uso, permissão de uso ou equivalente, e dá outras providências.”)
 PROJETO DE LEI nº.: (2ª discussão) - APROVADO
2.396/2018 _______________ (Vereador Prof. Ladenilson - “Dispõe sobre a criação de locais
específicos, reservados exclusivamente para pessoas com deficiência, 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.”)
Matéria inclusa na Ordem do Dia –

REQUERIMENTO nº.: (única discussão) - APROVADO
053/2018_______________ (Vereadora Profª Cida Lula Carlos - Requer informações sobre o atraso
no pagamento da remuneração mensal de membro do Conselho Tutelar devido ao afastamento de sua
função para disputa eleitoral, entre outras questões correlatas)

(sujeito á alterações posteriores)
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