ESTADO DE GOIÁS

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
_____O PODER DO POVO_____

Pauta da 33ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª
legislatura do ano de 2021.
Data da sessão: 14 de setembro de 2021
Itens
01

Leitura da ata da sessão anterior;

02

Concessão da palavra aos vereadores para tratar de tema livre;

Itens
01

02

03
04
05
06

Matérias do expediente

Matérias da ordem do dia
Segunda votação do Projeto de Lei nº. 21/2021, de autoria do Vereador Rodrigo
Gomes de Belém/AVANTE que, “Dispõe sobre o custeio, pelo Município, quanto à
realização de casamento civil coletivo de casais declarados hipossuficientes e dá
outras providências”;
Segunda votação do Projeto de Lei nº. 26/2021, de autoria dos Vereadores Fernanda
Boeira da Silva Vieira/PP, Rodrigo Gomes de Belém/AVANTE, Kamila Cristiana
Borges/AVANTE e Neusa Jacinto Diniz/AVANTE que, “Dispõe sobre autorização
para distribuição de absorventes higiênicos para estudantes do sexo feminino da rede
municipal e estadual de ensino e para mulheres de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social”.
Leitura do Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dá nome
à Unidade de Saúde 24h e à Academia da Saúde do “Ginásio de Esportes” e dá outras
providências”;
Leitura do Projeto de Lei nº 29/2021, de autoria do Vereador Samuel Alberto
Rodrigues Nascimento/PDT, que “Institui a Olimpíada Municipal do Saber, no
âmbito da rede municipal de ensino de Abadiânia e dá outras providências”;
Leitura do Requerimento nº 30/2021, de autoria do Vereador Vando Alves
Farinha/PROS, que “Solicita a realização de ampla campanha de conscientização no
trânsito de Abadiânia”;
Leitura do Requerimento nº 33/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Gomes de
Belém/AVANTE, que “Sugere a criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
para produtos de origem animal e vegetal no município de Abadiânia/GO”.

Abadiânia, 13 de setembro.
Ilvaney Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia
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