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Pauta da 32ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 14.12.2021 

 

ORDEM DO DIA:  

Projeto de Lei nº 012/2021, do Poder Executivo que “Dispõe sobre a destinação dos repasses 

Estaduais provenientes da Lei Estadual nº 7.638, de 12 de julho de 2012, que institui o ICMS VERDE, 

e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 013/2021, do Poder Executivo que “Revoga a Lei nº 102/2019, de 27 de dezembro 

de 2021 e Institui a Lei nº ___/2021, sobre as taxas ambientais e o exercício do poder de polícia no 

município de Prainha e dá outras providências.  

Requerimento nº 028/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Senhor Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que apresente a 

esta Casa de Leis, com a maior brevidade possível, como está o andamento da situação de 

homologação da pista de pouso do Município, tendo em vista, que como todos somos sabedores, o 

aeroporto de Prainha não é regulamentado junto a ANAC-Agência Nacional de Aviação Civil. 

Requerimento nº 029/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo a Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, a fim de que se oficie a Secretaria Municipal de Educação, tomando 

como parâmetro a Lei nº 12.527, de 16/05/2021, para que envie a esta Câmara Legislativa as seguintes 

informações: Saldo atualizado do FUNDEB, no município de Prainha; Extrato de todas as contas 

contendo as transferências bancárias realizadas pelo FUNDO; Quantas contas existem que abarcam 

recursos do FUNDEB; Os gastos efetuados pelo FUNDO são discutidos com o CACS-FUNDEB-

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, cuja função principal é de acompanhar e controlar 

a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito municipal? Em caso 

positivo, juntamente com a resposta, anexar cópia legível da(s) Ata(s) das reuniões; há previsão de 

rateio das possíveis sobras do FUNDEB para o exercício vigente, entre os profissionais da educação? 
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