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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 
Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 06 DE MARÇO DE 2020, ÀS 15 HORAS. 

1. ABERTURA 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE ABERTURA. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 05/03/2020. 

2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE VOTAÇÃO. 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM  SEGUNDO  TURNO: 

ITEM 1. Projeto de Lei n.º 074/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera 
dispositivos da Lei n.º 736/2018, de 02 de outubro de 2018, que cria os componentes 
municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e define os parâmetros para 
elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2. Projeto de Lei n.º 006/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a cobrança de créditos de natureza tributária ou não, via cartão de 
crédito ou débito, bem como contratar ou credenciar empresas ou operadoras que 
forneçam os mecanimismos à sua operacionalização, dando outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3. Projeto de Lei n.º 007/2020, de autoria do Execuitivo Municipal, que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei Municipal n.º 608/2017, acerca do serviço de acolhimento 
em família acolhedora no âmbito do Município de Medianeira, dando outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 009/2020, de autoria do Execuitivo Municipal, que altera o § 3º 
do art. 4º da Lei n.º 415/2014, de 11 de novembro de 2014, que institui o estacionamento 
rotativo no Município de Medianeira.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 5. Projeto de Lei n.º 010/2020, de autoria do Executivo Municipal, que denomina 
“Professora Silmara Seidel” quadra anexa a Escola Municipal Angelo Darolt, obra 
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edificada na Rua Rio Grande do Norte, n.º 570, Bairro Ipê.- (Quórum para aprovação: 
maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6. Projeto de Lei n.º 011/2020, de autoria do Executivo Municipal, que denomina 
“Professora Adiara Mayer Comachio” quadra anexa a Escola Municipal João Guimarães 
Rosa, obra edificada na Rua Cesar Varner, n.º 340, Bairro Frimesa.- (Quórum para 
aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 7. Projeto de Lei n.º 012/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
a 87ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para 
o período de 2018/2021, Lei n.º 761/2018; 2ª revisão às metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, Lei 
n.º 835/2019, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, 
até a importância de R$ 9.386.816,97 (nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), dando outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 8. Projeto de Lei n.º 013/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de           
R$ 2.210.863,96 (dois milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
noventa e seis centavos), dando outras providências.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 9. Projeto de Lei n.º 014/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, até a importância de      
R$ 1.530.000,00 (um milhão e quinhentos e trinta mil reais), dando outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).  

ITEM 10. Projeto de Lei n.º 015/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de           
R$ 89.953,40 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta 
centavos), dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 11. Projeto de Lei n.º 016/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, até a importância 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dando outras providências.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 12. Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2019, de autoria do Vereador Antonio 
França, que institui o Dia Municipal da Liberdade de Imprensa a ser comemorado, 
anualmente, no dia 7 de junho.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

4. ENCERRAMENTO 

4.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 05 março de 2020. 

 

                                 Valdecir Fernandes                       Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                     1º Secretário                             


