
 

 

 

3º Reunião Extraordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 28/09/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG. 

 

Chamada dos Vereadores 

 

Verificando o Quórum, declaro abertos os trabalhos sob a proteção de Deus e em nome do 

povo mateuslemense. 

 

Solicito ao vereador ____________________________________ que faça a leitura do trecho 

bíblico. 

 

 Rezaremos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. 

 

 

I – Expediente do Executivo 

- Ofício nº 75 e 76\2020 que responde ofícios e indicações; 

 

 

- Ofício nº 144/2020 que encaminha os seguintes Projetos de Leis: 

● Projeto de Lei nº 22, de 17 de setembro de 2020  

“Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Mateus Leme para o 

exercício de 2021.” 

Distribuir a todas as comissões   

 

 

● Projeto de Lei nº 23, de 17 de setembro de 2020  



“Autoriza as subvenções sociais, as contribuições e as modalidades de auxílios financeiros para o  

de exercício 2021.” 

Distribuir a todas as comissões 

 

● Projeto de Lei nº 24, de 17 de setembro de 2020  

“Autoriza a abertura de créditos especiais ao Orçamento Anual para utilização de recursos 

financeiros destinados a aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor Cultural e dá outras 

providências.” 

Projeto este já distribuído as comissões de justiça, finanças e cultura 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

 

II – Expediente do Legislativo 

 

- Projeto de Lei nº 14, de 28 de setembro de 2020  

“Determina que as empresas prestadoras de serviços essenciais a população, efetuem comunicação 

previa em caso de suspensão dos serviços” 

Distribuir as comissões de justiça, Finanças e obras 

 

 

III – Ordem do Dia 

Projeto de Lei nº 24, de 17 de setembro de 2020  

“Autoriza a abertura de créditos especiais ao Orçamento Anual para utilização de recursos 

financeiros destinados a aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor Cultural e dá 

outras providências.” 

Pareceres das comissões de Justiça, Finanças e cultura 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar permaneça com está, 

quem discordar se manifeste, aprovados;  

Em primeira e segunda votação e discussão o referido Projeto de lei, aprovado. 

 

 

 

 

 

Boa Noite! 

 


