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DATA DA SESSÃO: HORÁRIO DE INÍCIO: LOCAL: 
15/04/2019 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 08/04/2019. 

 REQUERIMENTO SOB Nº 09/2019. 
 

 
 

 
Projeto de Lei sob nº 016/2019 de autoria do Vereador Edson Luis Beuren. 
Súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e 
privados às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, e dá outras providências. 

Em 2ª discussão para leitura do parecer jurídico emitido pela advogada do Legislativo. 
 
 
Projeto de Lei sob nº 1740/2019 de autoria do Executivo Municipal 
Súmula:  Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e contém outras providências. 

Em 2ª discussão para leitura do parecer jurídico emitido pela advogada do Legislativo. 

 

 
Projeto de Lei sob nº 1741/2019 
Súmula: Emenda o artigo 56 do código de posturas e meio ambiente de Cruz Machado – PR, lei 
1315/2011 e dá outras providências. 

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

 

 

 

 
Requerimento sob nº 09/2019. 
Para discussão e votação em Plenário. 
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Projeto de Lei sob nº 1737/2019 
Súmula: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Promover PSS – Processo Seletivo 
Simplificado, para contratação temporária visando atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público e programas específico e dá outras providências. 

Em 3ª discussão. Para leitura de parecer emitido pelas comissões competentes e votação em Plenário. 
 
 
Projeto de Lei sob nº 1739/2019 de autoria do Executivo Municipal 

Súmula: Criação da Função Gratificada de diretor técnico do hospital municipal Santa Terezinha e 

alteração do nível de vencimento da função gratificada do responsável técnico dos serviços de enfermagem 

do hospital municipal Santa Terezinha, junto ao quadro IV, anexo I, da Lei Municipal nº 1472/2014 e dá 

outras providências. 

Em 3ª discussão para leitura do parecer emitido pelas comissões competentes e votação em Plenário. 

 

 

 

 
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.      


