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DATA DA SESSÃO: HORÁRIO DE INÍCIO: LOCAL: 
06/05/2019 19h00min PLENÁRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
Verificação do Quórum.  

Abertura Pelo Senhor Presidente. 

Apresentação das Correspondências Recebidas: 
 
Proposições que ingressaram na Câmara após a última Sessão: 

 Ata da Sessão ordinária do dia 29/04/2019. 
 

 
 

 
 
Projeto de Lei sob nº 1742/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula: Abertura de crédito especial e contém outras providências. 

Em 2ª discussão para leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica do legislativo. 

 
Projeto de Lei sob nº 1743/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de 
colaboração à Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala – APADAF, e dá outras 
providências. 

Em 2ª discussão para leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica do legislativo. 

 
Projeto de Lei sob nº 1745/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula: Altera e acrescenta o dispositivo à Lei nº 1511 de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a 
alteração do Sistema de Controle Interno Municipal e dá outras providências.  

Em 1ª discussão para leitura do redação do projeto e anexos. 

 
Projeto de Lei sob nº 1746/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula: Dispõe sobre alterações do metas no plano plurianual para o período de 2019 e da lei de diretrizes 
orçamentarias de 2019 e dá outras providências.  

Em 1ª discussão para leitura do redação do projeto e anexos. 

 
Projeto de Lei sob nº 1747/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito especial, e contém outras providências. 

Em 1ª discussão para leitura do redação do projeto e anexos. 
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Sem proposições para votação. 

 

 
Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia será concedida a palavra ao vereador que quiser 
fazer uso da mesma em Explicação Pessoal, independente de inscrição prévia. 

 
OBS: ESTA PAUTA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.      


