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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 9 DE FEVEREIRO DE 2.018
(SEXTA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 9:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/18, dispõe sobre abertura de crédito adicionais especiais, no valor de R$ 153.736,94,
para atender em especial a Divisão de Fiscalização de Trânsito e Execução de Serviços
Públicos.
- 02/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R$ 1.300.031,56,
para devolução de saldo de recursos não aplicados em 2017 da Merenda Escolar, abertura
de dotação para aplicação de saldos de exercícios anteriores da SEMARH, aplicação de
saldo de exercícios anteriores da Saúde, reclassificação orçamentária em atendimento ao
sistema SIOPS e abertura de dotação orçamentária para aplicação de saldo de exercícios
anteriores QSE.
- 04/18, autoriza o Poder Executivo em proceder abertura de crédito adicional especial a
dotação orçamentária, no valor de R$ 345,19, para pagamento de serviços prestados pela
CLARO S/A em exercícios anteriores – Sistema Embratel 21.
- 05/18, autoriza o Poder Executivo a outorgar, em caráter definitivo, área de terras
compromissada em concessão de direito de uso com fins de doação à empresa “PRIME
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.”, na forma que especifica.
- 06/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais a dotação orçamentária, no
valor de R$ 32.342,40, para aplicação de saldo de exercício verificado em conta bancária do
exercício anterior.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 7 de fevereiro de 2.018, quarta-feira, não
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de fevereiro de 2.018, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

