ORDEM DO DIA
Sessão Ordinária, no primeiro ano do período Legislativo, da Décima Terceira
Legislatura, a ser realizada no dia 18 de abril de 2017, às 19h00, na Sede da Câmara
Municipal de Cap. L. Marques – PR.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo Vereador: Roberto
2 - Leitura da Ata;
3 - Leitura dos Expedientes.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO EXECUTIVO:
1 – Projeto de Lei n° 11/2017 – Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$
1.060.088,83 (um milhão sessenta mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos),
no Orçamento Geral do Exercício de 2017, e dá outras providências.
2 – Projeto de Lei n° 12/2017 – Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$
39.950,00 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), no Orçamento Geral do
Exercício de 2017, e dá outras providências.
3 – Projeto de Lei n° 24/2017 – Autoriza a cessão do imóvel público, a título precário e
gratuito, barracão de eventos localizado no complexo Grande Parada para a
realização do 4° Encontro de Carros Antigos de Capitão Leônidas Marques – PR, em 03
de setembro de 2017 ou em data posterior em caso de impossibilidade climática, e dá
outras providências.
4 – Projeto de Lei n° 25/2017 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios
financeiros aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e dá
outras providências.
5 – Projeto de Lei n° 26/2017 – Institui o programa municipal de incentivo a produção
de pastagens para incrementar as atividades de produção de leite e agrícola em geral
através do fornecimento de sementes de gramineas ou leguminosas para os pequenos
agricultores rurais do Município, e da outras providências.
6 – Projeto de Lei n° 27/2017 – Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$
86.983,48 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito
centavos), no Orçamento Geral do Exercício de 2017, e dá outras providências.
7 – Projeto de Lei n° 28/2017 – Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$
408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), no Orçamento Geral do Exercício de 2017,
e dá outras providências.
8 – Projeto de Lei n° 29/2017 – Concede reposição de perdas inflacionárias, das
remunerações dos servidores municipais ativos e inativos e dá outras providências.
9 – Projeto de Lei n° 30/2017 – Concede vale alimentação a servidores públicos ativos,
empregados públicos municipais e conselheiros tutelares de Capitão Leônidas
Marques e dá outras providências
10 – Projeto de Lei n° 31/2017 – Altera Lei 1.545/2009 que fixa taxas de aluguéis e de
prestação de serviços públicos pelo Município de Capitão Leônidas Marques - PR, bem
como disciplina sua forma de cobrança em complementação ao Código Tributário
Municipal.

III – MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1 - Indicação n° 33/2017 – Neuza Stulp
2 - Indicação n° 34/2017 – Neuza Stulp
3 - Indicação n° 35/2017 – Valcir Lucietto
4 - Indicação n° 45/2017 – Edelano Rohers
5 - Indicação n° 46/2017 – Edelano Rohers
6 - Indicação n° 50/2017 – Neuza Stulp
7 - Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2017 – Autorização para o Prefeito ausentarse do País.
IV – MATÉRIAS DE CARÁTER GERAL:

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
- Encerramento pelo Senhor Presidente.
Sala da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, em 18 de abril de 2017.

Maxwell Scapini
Presidente

