
PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16° LEGISLATURA – Art. 150 do
Regimento Interno

I - EXPEDIENTE:

Item 1 – Ofício n° 006/2021, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em

resposta ao Ofício nº 018/2021GP;

Item  2– Ofício n° 009/2021, da Secretaria de Infraestrutura, em resposta ao

Requerimento  007/2021  da  vereadora  Dra.  Rafaela  Gonçalves,

comunicando que as máquinas, solicitadas para a limpeza do leito do

riacho, estão em manutenção;

 

Item 3 – Ofício n° 010/2021, da Secretaria de Infraestrutura, em resposta ao

Requerimento  011/2021  da  vereadora  Dra  Rafaela  Gonçalves,

informando  que  buscarão  atender  da  melhor  maneira  todas  as

demandas que são de grande importância para as localidades; 

Item 4 – Ofício n° 011/2021, da Secretaria de Infraestrutura, em resposta ao

Requerimento  012/2021  da  vereadora  Dra  Rafaela  Gonçalves,

informando que a reforma da Escola Joaquim de 0+Morais está sob

análise e, quando possível, será realizada;  

Item  5 – Ofício n° 19590/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará,

referente a cobrança judicial e inscrição no registro da dívida ativa do

estado.   

Item 6 – Ofício n° 029/2021/PmJNOL, da Promotoria de Justiça de Nova Olinda

e vinculada de Altaneira, referente a decisão de arquivamento    do

procedimento  n°  09.2020.00002629-7,  que  trata  da  fiscalização  da

real utilização e conservação dos veículos da Secretaria de Saúde do

Município de Altaneira/CE.



Item  7–  Ofício  n°  2501000/2021,  da  Secretaria  de  Finanças,  solicitando

documentações da pasta da contabilidade do mês de Dezembro de

2020.

  

Item  8 –  Ofício  n°  2501001/2021,  da  Secretaria  de  Finanças,  solicitando

extratos e Conciliações bancárias, Atas das Audiências Púbicas dos

processos de elaboração e discussão da LDO e LOA para o exercício

de 2020.

Item 9 – Ofício n° 022/2021, da Secretaria de Infraestrutura, solicitando espaço

na tribuna, na Sessão Ordinária deste dia 27 de Janeiro de 2021, para

que o Secretário de Saúde, Joaquim Paulino da Silva Júnior, possa

prestar esclarecimento sobre questionamentos referente a pasta da

Saúde.

Tema Livre: Palavra dos Vereadores.

II – ORDEM DO DIA:

Item 1 – Requerimento nº 013/2021, de autoria do vereador Professor Nonato,

solicitando  encaminhamento  de  ofício  a  direção  do  DERT  para  a

construção de um barreiro na ladeira de Zé de Tida, as margens da

CE 388.

Item 2 – Requerimento nº 014/2021, de autoria da vereadora Zuleide Ferreira,

solicitando  ao  Poder  Executivo  reforma  e  adequação  da  Escola

Municipal 18 de Dezembro para a modalidade Tempo ]integral.

Item 3  –  Requerimento nº  016/2021,  de autoria  da vereadora Dra.  Rafaela

Gonçalves, solicitando a Secretaria de Assistência Social a reativação

de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para a

prestação de serviços de emissão de Carteira de Trabalho;



Item 4  –  Requerimento nº  017/2021,  de autoria  da vereadora Dra.  Rafaela

Gonçalves, solicitando a Secretaria de Saúde a contratação de um

profissional da saúde, Técnico de Enfermagem, para atuação diária;

Item 5  –  Requerimento nº  018/2021,  de autoria  da vereadora Dra.  Rafaela

Gonçalves,  solicitando a  Secretaria  de  Saúde a  aquisição de uma

ambulância para o distrito do São Romão;

Item 6 – Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe

sobre a contratação temporária de pessoal para Secretaria de Saúde

e adota outras providências.

Item 7  –  Projeto  de  Lei  n°  001/2021,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que

autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional

Suplementar  de  30%  do  valor  total  da  despesa  fixada  na  Lei

Orçamentária nº 768/2020, de 08 de Dezembro de 2020.
























