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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
37ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício n.º 29/21, da Contadora da Câmara Municipal, sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de setembro do corrente exercício, referente às contas deste 
Legislativo. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 110/21, estima a receita em R$ 148.600.000,00 (cento e quarenta e oito milhões e seiscentos 
mil reais) e fixa a despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2022. 
(TRAMITAÇÃO ANEXA). 
 
- 112/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), que visa abranger a 
Secretaria de Saúde, considerando a necessidade de execução de materiais para o CAPS e Pronto 
Socorro. 
 
- 113/21, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º 4.488, de 29 de setembro de 2020, que 
criou o Sistema de Controle Interno do Município de Descalvado. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
 

- 106/21, dá nova redação ao artigo 3º da Lei n.º 1.304, de 17 de março de 1993, que dispõe 
sobre a criação de Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, incluindo nova 
representatividade, passando a ser composto também por Instituição de Ensino – Universidade 
Brasil. 
 
 
 

- 109/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que visa abranger encargos do Município, 
destinando-se ao pagamento de ressarcimento administrativo. 
 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 18 de outubro, segunda-feira, com início às 
19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 

 


