
PAUTA DOS TRABALHOS DA ORDEM DO DIA DA 11ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2019.  

 

1)Leitura, apreciação e votação da Ata nº.  010/2019 da 10ª Sessão 

Ordinária do dia 22 de Abril de 2019.  

 

2)Parecer da Comissão Mista ao Projeto de Lei nº.  019/2019, 

composta pela fusão das Comissões Permanentes, com atribuições 

próprias e especificas.   

 

3)Parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento ao 

Projeto de Lei nº. 019/2019, que visa aprecia r o impacto financeiro 

que de forma direta ou indireta represente alteração no patrimônio 

público.   

 

4)Projeto de Lei nº.  019/2019 –  Estabelece as Diretrizes para elaboração 

e execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2020, e dá outras 

providências.  (Primeira Votação)  

 

5)Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei nº. 022/2019 que visa apreciar o aspecto constitucional, legal, 

redação e técnica legislativa.  

 

6)Projeto de Lei nº. 022/2019  –  Altera o Art . 31da Lei Municipal nº 

030/2018 –  LDO do exercício de 2019 e dá outras providências.   

 

7)Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei nº. 023/2019 que visa apreciar o aspecto constitucional, legal, 

redação e técnica legislativa.  

 

8)Projeto de Lei nº. 023/2019  –  Abre Crédito Especial para alterar 

valores e descrição da Ação de programas no (PPA), alterar valores e 

descrição da Ação de ações na LDO e alterar por Anulação e descrição 

da Ação a LOA do Município de Salto do Lontra - PR, no valor de R$ 

180.000,00 e dá outras providências .  

 

9)Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei nº. 024/2019 que visa apreciar o aspecto constitucional, legal, 

redação e técnica legislativa.  

 

10)Projeto de Lei nº. 024/2019  –  Abre Crédito Suplementar para alterar 

valor de programas no (PPA), alterar valor de ações na LDO e alterar por 

Anulação a LOA do Município de Salto do Lontra - PR, no valor de R$ 

240.000,00 e dá outras providências .  

 



11)Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei nº. 025/2019 que visa apreciar o aspecto constitucional, legal, 

redação e técnica legislativa.  

 

12)Projeto de Lei nº. 025/2019  –  Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a ceder em regime de Comodato para o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra, um veículo de propriedade 

deste Município e dá outras providências.  

 

13)Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao P rojeto 

de Lei nº. 026/2019 que visa apreciar o aspecto constitucional, legal, 

redação e técnica legislativa.  

 

14)Projeto de Lei nº. 026/2019  –  Altera valor de Anexo de programa do 

PPA, Altera valor de Anexo de Ação da LDO e abre Crédito Especial por 

Anulação na LOA, orçamento Geral do Município de Salto do Lontra –  

PR, no Valor de R$ 447,15 e dá outras providências.  

 

15)Ofícios e correspondências .  

 

16)Palavra Livre.  
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 

do  Paraná, em 26 de Abril de 2019.  

 

 

MARCIO MARIA 

Presidente 
 

 

 

 

 


