
 

 

PAUTA  
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

27.06.2019 – 8h30min 
Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2019 

 

 
1. Verificação do Quorum. 
 
2. Discussão da ata da reunião ordinária anterior. 
 
3. Ordem do Dia: 
 

3.1. Solicitação de Parecer Verbal aos membros das Comissões de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças Públicas e 

Obras e Serviços Públicos aos seguintes projetos: 

 

- Projeto de Lei nº 23/2018, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Altera a Lei Municipal nº 4.589, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe da 

intervenção do Poder Público nos condomínios fechados oriundos de programas 

habitacionais de interesse social e dá outras providências”, apresentado dia 28.05.2018. 

 

 - Projeto de Lei nº 14/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Altera a lei Municipal nº 4.026, de 2 de abril de 2008, que criou a 

Premiação por Produtividade na área de atendimento da Arrecadação, Dívida ativa e 

Valor agregado fiscal – PPADV”, apresentado dia 25.03.2019. 

 

- Projeto de Lei nº 31/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Dispõe sobre leilão e/ou a doação com encargos de bens públicos municipais para 

fins e forma que menciona e dá outras providências” - (Imóveis destinados à 

instalação/construção do Canil Municipal), apresentado dia 03.06.2019. 

 

- Projeto de Lei nº 33/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com a Caixa 

Econômica Federal”. (Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento Urbano), apresentado dia 24.06.2019. 



 

 

3.2. Discussão e votação de Proposições: 

 

3.2.1 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 

- Projeto de Lei nº 23/2018, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Altera a Lei Municipal nº 4.589, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe da 

intervenção do Poder Público nos condomínios fechados oriundos de programas 

habitacionais de interesse social e dá outras providências”, apresentado dia 28.05.2018. 

 

 - Projeto de Lei nº 14/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Altera a lei Municipal nº 4.026, de 2 de abril de 2008, que criou a 

Premiação por Produtividade na área de atendimento da Arrecadação, Dívida ativa e 

Valor agregado fiscal – PPADV”, apresentado dia 25.03.2019. 

 

- Projeto de Lei nº 31/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Dispõe sobre leilão e/ou a doação com encargos de bens públicos municipais para 

fins e forma que menciona e dá outras providências” - (Imóveis destinados à 

instalação/construção do Canil Municipal), apresentado dia 03.06.2019. 

 

- Projeto de Lei nº 33/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com a Caixa 

Econômica Federal”. (Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento Urbano), apresentado dia 24.06.2019. 


