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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  SEBASTIÃO ANTONIO. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 33ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 13 de 
novembro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

 
III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em primeiro turno: 

1. Projeto de Lei nº 073/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 64ª revisão 

legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período de 

2014/2017, Lei nº 581/2016; 10ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, Lei nº 582/2016, bem como a 

abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais).- Sem emendas.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 

de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência urgentíssima). 

2. Projeto de Lei nº 074/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 380.585,77 (trezentos e oitenta 

mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).- Sem emendas.- (Quórum 

para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em 

regime de urgência urgentíssima).  

3. Projeto de Lei nº 075/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 84.226,36 (oitenta e quatro mil, 

duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).- Sem emendas.- (Quórum para aprovação: 

maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência 

urgentíssima). 

4. Projeto de Lei nº 076/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 210.973,00 (duzentos e 

dez mil, novecentos e setenta e três reais).- Sem emendas.- (Quórum para aprovação: maioria 

simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência 

urgentíssima). 
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5. Projeto de Lei nº 077/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.232.425,00 (um milhão, 

duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).- Sem emendas.- (Quórum para 

aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de 

urgência urgentíssima). 

6. Projeto de Lei nº 078/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).- 

Sem emendas.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

(Rito: Sumário – em regime de urgência urgentíssima). 

IV. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 16 de novembro de 2017. 

 

                                     

Sebastião Antonio 

Presidente 

 

 

Antonio França 

1º Secretário 


