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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador TARCÍSIO BECKER SOBRINHO. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 1 - Projeto de Lei nº 015/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
concessão de uso, a título não oneroso, de 25 notebooks usados, recebidos da Câmara dos 
Deputados, na qualidade de doação e incorporação ao patrimônio do Município de 
Medianeira, para beneficiar a Associação Missionária de Beneficência, sediada à Avenida 
Brasil, nº 2677, centro de Medianeira.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 
de votação: simbólico). 

ITEM 2 - Projeto de Lei nº 017/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
5ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 
período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 5ª 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$ 194.867,75 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e 
cinco centavos). (Criação de elemento de despesa não previsto quando da elaboração da 
peça orçamentária).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 3 - Projeto de Lei nº 018/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de              
R$ 137.461,82 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois 
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). 

ITEM 4 - Projeto de Lei nº 019/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de              
R$ 6.633.626,83 (seis milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e 
oitenta e três centavos). (Aplicação de recursos oriundos de excesso de arrecadação).- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 5 - Projeto de Lei nº 020/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de              
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R$ 139.410,14 (centos e trinta e nove mil, quatrocentos e dez reais e catorze centavos). 
(Aplicação de recursos oriundos de excesso de arrecadação).- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6 - Projeto de Lei nº 021/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, até a importância de           
R$ 23.522,73 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos). 
(Adequação entre órgãos da administração).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

5. ENCERRAMENTO 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 02 de abril de 2018. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 
 
 

Antonio França 
1º Secretário 


