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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005, DE 18 DE MARÇO DE 2019. 

Convoca sessão plenária deliberativa extraordinária. 

O Presidente da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, amparado pelo 
artigo 41, inciso XXIV, alínea “a” e pelo art. 178, ambos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, resolve CONVOCAR sessão plenária deliberativa extraordinária no dia 21 de 

março de 2019, com início às 09h00min, na sede da Câmara Municipal de Medianeira, 
na Avenida José Callegari, 300 – Bairro Ipê, para deliberação da seguinte ordem do dia:  

ITEM 1. Projeto de Lei n.º 015/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre a 16ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, 
para o período de 2018/2021, Lei nº 761/2018; 3ª revisão às metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, Lei 
n.º 762/2018, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente, 
até a importância de  R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e 
sete reais e catorze centavos), e dá outras providências. 

ITEM 2. Projeto de Lei n.º 016/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a 
importância de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e dá outras providências. 

ITEM 3. Projeto de Lei n.º 017/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a 
importância de R$ 835.461,30 (oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e trinta centavos), e dá outras providências. 

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 018/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a 
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e dá outras providências. 

Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, 18 de março de 2019. 
 
 
 

Valdecir Fernandes 
Presidente 
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