
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Paraná 

Av. Presidente Getúlio Vargas s/ nº. Centro 
Fone/Fax (042) 3554-1404 - CEP 84620-000 - Cruz Machado/PR 

e-mail: camara_cm@globo.com 

 
 

DATA DA SESSÃO: HORÁRIO DE INÍCIO: LOCAL: 
21/09/2020 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 14 de setembro de 2020. 
• Indicação de número 08/2020 de autoria do Vereador Luis da Maia. 
• Ofícios encaminhados pelo Executivo Municipal. 

 
 

 

  
 

Projeto de Lei sob nº 1796/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Projeto de Lei de revisão anual, altera a Lei nº 1611/2017, de 20 de Dezembro de 
2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2018- 2021. 
(Em segunda discussão, para leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do 
Legislativo). 
 
Projeto de Lei sob nº 1797/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providencias. 
(Em primeira discussão, para leitura da redação e respectivos anexos). 
 
Projeto de Lei sob nº 1798/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre alterações de metas no plano plurianual para o período de 2020 e da 
lei de diretrizes orçamentárias de 2020 e dá outras providencias.  
(Em primeira discussão, para leitura da redação e respectivos anexos). 
 
Projeto de Lei sob nº 1799/2020 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providencias. 
(Em primeira discussão, para leitura da redação e respectivos anexos). 
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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, contudo, tendo em 
vista as normativas referentes ao período eleitoral dispostas pela Justiça Eleitoral e Tribunal 
Superior Eleitoral a palavra livre não será transmitida ao vivo pelo site, as gravações poderão ser 
consultadas posteriormente a término do referido período junto ao site oficial deste Poder. 
 
OBS: ESTA PAUTA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.      


