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17ª. SESSÃO ORDINÁRIA e 18ª. SESSSÃO EXTRAORDINÁRIA 
07/11/2.016 – 20 horas 

 
 
Ofício nº. 091/16, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 057/16, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional suplementar até o montante de R$.5.849.473,00 
(cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e três reais), em favor das unidades orçamentárias que 
especifica. 
 
Projeto de Lei nº 058/16, que dispõe sobre alteração do Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 3.066/12, de 05 de dezembro de 2012. 
 

Moção nº 009/16. 

 

Moção nº 010/16. 

 
Indicações   nº 072 e 074/16. 
 

Documentação referente às licitações realizadas pela 
Municipalidade. (As referidas licitações ficarão arquivadas na 
Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores). 

 

ORDEM DO DIA – Não há material. 
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18ª. SESSSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

                 07/11/2.016 
 
ORDEM DO DIA da presente Sessão.  
 
Discussão e Votação: 
Projeto de Lei nº 052/16, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
Altera a Lei n.º 2.723, de 12 de novembro de 2007, que dispõe sobre o 
controle das populações animais, sobre a prevenção e controle das 
zoonoses, da responsabilidade dos proprietários de animais, bem 
como sobre o controle dos animais sinantrópicos, no Município de 
Santa Rita do Passa Quatro, e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 053/16, de autoria do Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 
que dispõe sobre denominação de Via Pública - “LUIZ BARIONI 
JUNIOR”. (Convidar Ver. Norma para assumir a Presidência).  
 
Projeto de Lei nº 054/16, de autoria do Sr. Ver. Sebastião César 
Barioni, que Dispõe sobre denominação de Via Pública - “VERGILIO 
BARIONI”. 
 
Projeto de Lei nº 055/16, de autoria do Sr. Ver. Sebastião César 
Barioni, que Dispõe sobre denominação de Via Pública - “JOSÉ 
PEREIRA”. 
 
Projeto de Lei nº 056/16, de autoria do Sr. Ver. Sebastião César 
Barioni, que Dispõe sobre denominação de Via Pública - “ALCÊNIO 
FORMOSO”.  
 
Projeto de Lei nº 057/16, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o 
montante de R$ 5.849.473,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e 
nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), em favor das unidades 
orçamentárias que especifica. 
 
Projeto de Lei nº 058/16, de autoria do Sr. Ver. Lucas Comin 
Loureiro, que dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 
3.066/12, de 05 de dezembro de 2012. 


