ORDEM DO DIA PARA A SESSÃO DE TERÇA-FEIRA 24 DE ABRIL
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Vereador
1ª discussão e
REQUERIMENTO Requer seja encaminhado expediente
votação
Fernando
058/2018
ao Prefeito Municipal solicitando as
Bandeira
seguintes informações: a)Enviar lista
de todos os cargos de carreira e vagas
existentes no Município. b)Enviar
relação de todos os cargos e os
respectivos números de vagas que
constaram no último concurso público
realizado pelo município. c)Enviar lista
com o nome de todos os concursados
nomeados
para
assumir vagas
oferecidas
no
último
certame,
informando a data da posse e o local
de lotação, bem como quais os cargos
que ainda estão abertos aguardando
nomeação. d)Enviar lista com o nome
de todos os contratados, informando o
respectivo cargo, local de lotação e
data que iniciou o vínculo com o
município.
Vereador
REQUERIMENTO Requer que seja encaminhado expediente
1ª discussão e
ao Prefeito Municipal, expondo e
votação
062/2018
solicitando o seguinte: Foi noticiado na Darcy de Souza
mídia que em visita realizada pelo Sr.
Prefeito na localidade de Gagé foi
assumido o compromisso de realizar as
obras da ponte da Rua Maria Júlia sendo
considerada uma importante via de
acesso dos moradores e que já recurso
federal disponibilizado, mas depende de
novos estudos. Assim vem requerer que
seja informado o seguinte: Se há recursos
financeiros por meio de convênio para a
construção da ponte da Rua Maria Júlia?
Se positivo, qual valor do convênio e
quando o convênio foi firmado? Segundo
placa que estava afixada no local
próximo a ponte pelo Município em 2014
está previsto como custo da obra o valor
de R$ 302.392,41 (trezentos e dois mil,
trezentos e noventa e dois mil reais e
quarenta e um centavos). Diante dessa
informação foi realizado procedimento
licitatório? Se positivo, informar qual
número do procedimento e modalidade
realizada. Qual o valor da verba federal
disponibilizado para as obras da ponte?
Esta verba já se encontra disponível para
uso no caixa do Município? Se positivo,
qual o prazo para o seu uso? Como está o
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andamento do estudo hidrológico que o
Município alegou ser necessário para a
execução da obra da ponte? Qual seu
prazo de finalização? Qual a previsão de
realizar as obras da ponte na localidade
de Gagé?
Altera os §§ 1º e 2º e acrescenta os §§
4º e 5º ao artigo 127 da Lei Orgânica
do Município de Conselheiro Lafaiete,
instituindo a “Ficha Limpa Municipal”
para a nomeação para os cargos
comissionados e para a função de
confiança no âmbito da Administração
direta e indireta do Poder Executivo e
do Poder Legislativo, bem como, nas
instituições e associações que o
Município
integra,
custeia
ou
subvenciona, e dá outras providências.
Altera artigos da Lei Municipal nº
4.760, de 07 de novembro de 2005,
que “Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Conselheiro
Lafaiete e dá outras providências”.
Fica confirmada a manifestação
municipal de desassociar-se do
Consórcio de Administração do Serviço
de Iluminação Pública - CASIP, e dá
outras providências.
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