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Pauta da 1ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª 

legislatura do ano de 2017. 

 

Data da sessão: 16 de fevereiro de 2017 

Itens Matérias pautadas 

01 

Projeto de Lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal e art. 92, inciso X, da 

Constituição do Estado de Goiás, e dá outras providências; 

02 
Projeto de Resolução nº. 01/2017 da Mesa Diretora da Câmara, que dispõe 

sobre a fixação do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal; 

03 
Projeto de Resolução nº. 02/2017 da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

que dispõe sobre a instituição do Programa Câmara Junto com o Povo; 

04 
Projeto de Resolução nº. 03 da Mesa Diretora da Câmara, que dispõe sobre 

o “programa estudante nota 10”; 

05 

Projeto de Resolução nº. 04/2017 da Vereadora Neusa Jacinto Diniz e do 

Vereador Davy Félix Vaz da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

uso de traje social, tipo passeio completo, pelos Vereadores nas Sessões 

Plenárias; 

06 

Requerimento nº. 01/2017 da Vereadora do Partido da República, Neusa 

Jacinto Diniz, que solicita providências do Poder Executivo no transporte de 

pacientes para a APAE de Anápolis. 

06 

Requerimento nº. 02/2017 da Vereadora do Partido da República, Neusa 

Jacinto Diniz, que solicita ao prefeito informação sobre a antiga cadeia 

pública do distrito de Posse D´Abadia;  

07 

Requerimento nº. 03/2017 dos Vereadores do Partido Trabalhista Brasileiro, 

Antônio Sérgio dos Santos e Rosemar José da Silva, que solicita ao prefeito 

informações sobre loteamento do distrito de Planalmira; 

08 

Requerimento nº. 04/2017 (indicação) do Vereador do Partido Trabalhista 

Cristão, Clarindo Borges de Araújo Filho, que sugere ao prefeito o envio de 

projeto de lei para concessão de reajuste do piso salarial, dos profissionais do 

magistério. 

09 

Requerimento nº. 05/2017 (indicação) do Vereador do Partido Trabalhista 

Cristão, Clarindo Borges de Araújo Filho, que sugere ao prefeito o envio de 

projeto de lei para concessão de aumento de remuneração e revisão anual de 

remuneração. 

10 Requerimento nº. 06/2017 (indicação) do Vereador do Partido Trabalhista 
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Cristão, Clarindo Borges de Araújo Filho, que requer o envio de ofício ao 

senhor prefeito municipal, solicitando que seja realizado o pagamento da 

revisão anual relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 

2016. 

11 

Indicação nº. 01 do Vereador do Partido da República, Davy Félix Vaz da 

Silva, que sugere ao prefeito o envio de projeto de lei para revisão anual e 

reajuste para os servidores públicos comissionados e efetivos, bem como 

para os aposentados e pensionistas. 

12 

Requerimento nº. 07/2017 do Vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, 

Éder Ferreira Martins, que que sugere ao prefeito o envio de projeto de lei 

para concessão de aumento real dos vencimentos auxiliares de serviços 

gerais e agentes de higienização. 

13 Leitura de ofícios 067 e 090 da Caixa Econômica Federal. 

14 Eleição dos membros do Conselho de ética e disciplina parlamentar. 

 

Abadiânia, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

Angelina Rodrigues Pereira 

Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia 


