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06/07/2020 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 de 29 de junho de 2020. 
• Requerimento 05/2020 de autoria do Vereador Lauro Maron; 

 
 

 

  

 

Projeto de Lei sob nº 1788/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providencias. 

(Em segunda discussão, para leitura do parecer jurídico emitido pela advogada do legislativo). 
 

 

Projeto de Lei sob nº 1789/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI e dá outras providencias. 

 (Em segunda discussão, para leitura do parecer jurídico emitido pela advogada do legislativo). 
 
 

Projeto de Lei sob nº 1790/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providencias. 

(Em primeira discussão, para leitura da matéria e anexos em Sessão.) 
 

 

Projeto de Lei sob nº 1791/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providencias. 

(Em primeira discussão, para leitura da matéria e anexos em Sessão.) 
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• Requerimento 05-2020. 

 
• Projeto de Lei 1778-2020 de autoria do Executivo Municipal. 

Súmula: Dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária, normas a serem 

executadas pelo Município de Cruz Machado, no exercício de 2021 e dá outras providências. 

(Em terceira discussão, para leitura do parecer da comissão de Legislação, 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.      


