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DATA DA SESSÃO: HORÁRIO DE INÍCIO: LOCAL: 
26/09/2022 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 22/09/2022. 
• Requerimento 025/2022 de autoria do Vereador Alvir Otto; 

 
 

 

 

• Projeto de Lei sob nº 1857/2022 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a permissão para utilização dos espaços ou áreas públicos do centro de produção e 

treinamento Agropecuário Dr. Mieczislaw Otto, e dá outras providências. 

(Em segunda discussão, para leitura da redação do parecer jurídico do Legislativo Municipal). 
 

• Projeto de Lei sob nº 1860/2022 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar anuidades e a contribuir financeiramente com a 

Associação Dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR, e dá outras providências. 

 (Em segunda discussão, para leitura da redação do parecer jurídico do Legislativo Municipal). 
 

• Projeto de Lei sob nº 1864/2022 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
 (Em primeira discussão, para leitura da redação do projeto). 
 

 

 

• Projeto de Lei sob nº 1861/2022 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Institui o Jornal Oficial do Município de Cruz Machado e dá outras providências. 

(Em terceira discussão, para leitura da redação do parecer das comissões permanentes do Legislativo 
Municipal). 
 

• Projeto de Lei sob nº 1863/2022 de autoria do Executivo Municipal. 
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
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(Em terceira discussão, para leitura da redação do parecer das comissões permanentes do Legislativo 
Municipal). 
 

• Projeto de Lei sob nº 033/2022 de autoria do Vereador José Lucas Moreira. 
Súmula: Proíbe no âmbito municipal, a inauguração de obra pública não iniciada (pedra fundamental) ou 

não concluída e dá outras providências. 

(Em quarta discussão, retornando a pauta após o cumprido o prazo do pedido de vistas, 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. Tempo 
estimado de 05 minutos. 
 
OBS: ESTA PAUTA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.      


