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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 31 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 08h30min. 

 
I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  PEDRO IGNÁCIO SEFFRIN. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 1ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 30 de 
janeiro de 2018. 

• Leitura dos expedientes. 

III. ORDEM DO DIA 

• Deliberação, em segundo turno, das seguintes matérias: 

1. Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 1ª 

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

período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 1ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício  financeiro de 2018, Lei nº 671/2017, bem 

como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de 

R$ 7.600.708,75 (sete milhões, seiscentos mil, setecentos e oito reais e setenta e cinco 

centavos). (Aplicação de saldo de recursos a título de superávit financeiro por fonte de 

recurso apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017).- (Quórum para aprovação: 

maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

2. Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de              

R$ 281.344,70 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 

centavos). (Em razão de criação de elemento de despesa não previsto quando da 

elaboração da peça orçamentária).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 

de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

3. Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de              

R$ 800.716,33 (oitocentos mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos). 

(Aplicação de recursos oriundos do excesso de arrecadação).- (Quórum para aprovação: 

maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

4. Projeto de Lei nº 004/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 2ª 

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

período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 2ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício  financeiro de 2018, Lei nº 671/2017, bem 
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como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de 

R$ 1.578.979,04 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e nove 

reais e quatro centavos). (Aplicação de saldo de recursos a título de superávit financeiro 

por fonte de recurso apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017).- (Quórum 

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

5. Projeto de Lei nº 005/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de               

R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). (Aplicação de recursos oriundos do excesso de 

arrecadação).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 

simbólico).- (Rito: Sumário). 

6. Projeto de Lei nº 006/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de              

R$ 7.986.438,10 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito 

reais e dez centavos). (Em atendimento às determinações da Portaria GM nº 3992 de 

28/12/2017, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Saúde, a partir de 2018).- (Quórum 

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

7. Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o mesmo a 

proceder a ratificação da reposição das perdas decorrentes da variação inflacionária, bem 

como o reajuste dos vencimentos e vantagens fixas, do pessoal pertencente ao Grupo 

Ocupacional Geral Magistério, e dá outras providências- (Quórum para aprovação: maioria 

simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

8. Projeto de Lei nº 008/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 

proceder a reposição das perdas decorrentes da variação inflacionária aos subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, e dá outras providências.- (Quórum para 

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

9. Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2018, que concede reposição aos subsídios dos 

Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Medianeira e dá outras providências.- 

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

Sumário). 

IV. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 30 de janeiro de 2018. 

Sebastião Antonio 

Presidente 

 

 

Antonio França 

1º Secretário                                    

 


