ESTADO DE GOIÁS

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
_____O PODER DO POVO_____
Pauta da 07ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura
do ano de 2021.
Data da sessão: 09 de março de 2021
Itens

Itens
01

02

03

04

05

06

Matérias do expediente

01

Leitura da ata da sessão anterior;

02

Concessão da palavra aos vereadores para tratar de tema livre;

Matérias da ordem do dia
Leitura do Projeto de Lei nº. 01/2021, que “Revoga a Lei nº. 468/1998, a Lei nº
575/2003, a Lei Complementar nº. 002/2006, a Lei Complementar nº. 022/2014, a
Lei Complementar nº. 030/2017, a Lei nº 864/2019 e a Lei Complementar nº.
024/2020, institui novo Código Tributário do Município e dá outras providências”;
Leitura do Projeto de Lei nº. 08/2021, que “Define as celebrações religiosas e os
serviços prestados em unidades lotéricas e correspondentes bancários como atividades
essenciais enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública e/ou Estado
de Calamidade Pública no Município e dá outras providências”;
Leitura do Projeto de Lei nº. 09/2021, que “Autoriza a criação do programa de
aproveitamento de terrenos baldios no Município para cultivo de hortaliças e dá outras
providências”;
Leitura do Requerimento nº. 05/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Gomes de
Belém/AVANTE que “Sugere a adoção de medidas administrativas necessárias na
esfera de suas atribuições para a concessão de folga remunerada aos servidores públicos
municipais, efetivos, comissionados e conselheiros tutelares, no dia de seus respectivos
aniversários”;
Leitura do Requerimento nº. 06/2021, de autoria da Vereadora Fernanda Boeira da
Silva Vieira/PP que “Sugere a edição de instrumento normativo adequado de modo a
permitir, a realização de evento automotivo no Parque Agropecuário “Antônio Prado
da Fé”, pra viger pós pandemia “Coronavirus (COVID-19)””;
Leitura de Ofícios Oriundos do Poder Executivo:
 Ofício nº. 46/2021, que “Trata da sanção da Lei nº. 886/2021”;
 Ofício nº. 47/2021, que “Trata da sanção da Lei nº. 887/2021”;
 Ofício nº. 48/2021, que “Trata da sanção da Lei nº. 885/2021”;
 Ofício nº. 49/2021, que “Trata da sanção da Lei Complementar nº. 051/2021”.
Abadiânia, 08 de março de 2021.
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