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Reunião Plenária da 6º Legislatura 01.01.2009 a 31.12.2012 

Reunião Plenária Ordinária da 6º Legislatura 

6ª Reunião Plenária da Sessão Legislativa – 2011. 

 Reunião Plenária Ordinária da Sessão Legislativa 

************************************************************************* 

 

21 DE MARÇO DE 2011 SEGUNDA – FEIRA 

19:30 horas 

 

************************************************************************* 

* * AGENDA LEGISLATIVA* * 

************************************************************************* 

EXPEDIENTE 

************************************************************************* 

 

 

01. COMUNICAÇÕES E CONVITES 
02. PROPOSIÇÕES 

03. INSCRIÇÕES DE VEREADORES -Tribuna Livre 

04. COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO 

 

********************************************************************** 



 

 

PAUTA 

 

a) Projeto de Lei n° 1.279, DE 14 DE MARÇO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com a Fundação Universidade do Tocantins e dá outras providências. 

b) Projeto de Lei n° 1.280, DE 14 DE MARÇO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a incluir 

através de crédito especial novo elemento de despesas na atividade orçamentária  

nº 0603.1339200542.102 e dá outras providências. 

c) Projeto de Lei n° 1.281, DE 21 DE MARÇO DE 2011. Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos de inciso IX, art. 37 da constituição federal e dá outras providências. 

d) Projeto de Lei n° 1.282, DE 21 DE MARÇO DE 2011. Altera a redação do artigo 25, da lei n° 

972, de 14 de junho de 2007, com a finalidade de alterar padrão de referência salarial, altera o 

valor do vale alimentação e concede reajuste salarial aos membros do magistério público e 

cargos em comissão. 

e) projeto de lei n° 1.283, de 21 de março de 2011. Fixa novos valores para os coeficientes dos 

padrões 2 a 10 no quadro de vencimento dos cargos efetivos, alterando o art. 23 da lei 

municipal n.º 972, de 14 de julho de 2007 e dispõe sobre a instituição do adicional por 

escolaridade. 

f) Indicação n° 016/2011. De Autoria do Verº Claudecir, que ”Sugere providências”. 

g) Indicação nº 17/2011. De Autoria da Verª Taniamar, que “Sugere auxilio”. 

h) Pedido de informação n° 002/2011. Relação dos beneficiários, com construção de casa, 

repasse de material de construção e disponibilidade de mão-de-obra? 

 

 

01. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO: 

 

********************************************************************** 



 

 

ORDEM DO DIA 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo art. 67 do 

Regimento Interno da Casa, estabelece a Ordem do Dia da Sessão Plenária ordinária do 

dia 21 de Março de 2011, com a finalidade de discutir e votar as seguintes matérias: 

a) Projeto de Lei n° 1.274, DE 04 DE MARÇO DE 2011. Inclui nova meta do PPA – Plano 

Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes e dá outras providências. 

b) Projeto de lei n° 1.275, DE 04 DE MARÇO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a abrir um 

crédito especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), destinado á 

construção do Calçadão na Avenida Fioravante Franciosi e dá outras providências. 

c) Projeto de Lei n° 1,276, DE 04 DE MARÇO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a doar 

calcário e adubo aos pequenos proprietários rurais, visando à correção do solo na agricultura, 

e dá outras providencias. 

d) Indicação n° 015/2011. De autoria da vereadora Taniamar w. Vicenzi, que ‘’Sugere a 

colocação de placas indicativas, em todas as esquinas da cidade, com os nomes das ruas e os 

números dos prédios localizados até a próxima esquina’’. 

 

 

 

 

******************************************************************* 

 

Ver. Rosane Fátima da Silva da Silva 

Presidente 

 

********************************************************************** 

TRIBUNA LIVRE 

 


