PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018,
REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 20:00
HORAS.
EXPEDIENTE:
1- Discussão e Votação da Ata da 17ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
2- Leitura e apreciação das Indicações:
00057/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, subscrita pelos demais
Vereadores q2ue compõem esta Casa de Leis, reivindicando ao Prefeito o envio de
projeto de lei à Câmara Municipal objetivando a concessão da revisão geral da
remuneração aos servidores municipais prevista no inciso x do artigo 37 da constituição
federal e também um aumento condizente a partir de 1º de janeiro do ano vindouro, a fim
de compensar a defasagem e a perca salarial que vêm ocorrendo nos últimos anos.
00058/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Prefeito, a
execução de serviços e obras de retelhamento parcial do telhado do prédio de
propriedade do município que abriga o Cartório Eleitoral de General Salgado.

ORDEM DO DIA:
5- 1ª e 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, de autoria
do senhor Prefeito, que dispõe sobre diretrizes para a formação humanística na educação
infantil, adequação do projeto pedagógico, formação complementar dos professores da
rede municipal de ensino e dá outras providências.
- Leitura do parecer conjunto das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Ação
Social e Economia.
6- 1ª e 2ª Discussão da Emenda Supressiva e Aditiva nº 00001/2018, de autoria das
Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Ação Social e Economia ao Projeto Lei
Complementar n° 02/2018, visando prazo para implementação do referido projeto.

7- Leitura, Discussão e Votação da Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº
02/2018.

8- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.
Câmara Municipal de General Salgado, 03 de dezembro de 2018.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

