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Ata 08/2020 
 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: 
 
Projeto de Lei 428/20 - Executivo Municipal  
Ementa: Revoga a Lei Municipal nº 131/98 de 20 de agosto de 1998 e dá outras providências. 
(Doação de terreno ao Sispumc.) 
 
Projeto de Lei 429/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$16.001,58 (dezesseis mil, um real e 
cinquenta e oito centavos) no exercício financeiro de 2020. 
 
Projeto de Lei 429/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$16.001,58 (dezesseis mil, um real e 
cinquenta e oito centavos) no exercício financeiro de 2020. (Ação Social) 
 
Projeto de Lei 430/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$56.006,31 (cinquenta e seis mil, seis reais 
e trinta e um centavos) no exercício financeiro de 2020. (Ação social) 
 
Projeto de Lei 431/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$354.285,42 (trezentos e cinquenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) no exercício financeiro de 2020. 
(Educação) 
 
Projeto de Lei 432/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$4.589,03 (quatro mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais e três centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
 
Projeto de Lei 433/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$12.502,65 (doze mil, quinhentos e dois 
reais e sessenta e cinco centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
 
Projeto de Lei 434/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$483,40 (quatrocentos e oitenta e três reais 
e quarenta centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
 
Projeto de Lei 435/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$9.433,56 (nove mil, quatrocentos e trinta 
e três reais e cinquenta e seis centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
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Projeto de Lei 436/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$42.650,05 (quarenta e dois mil, seiscentos 
e cinquenta reais e cinco centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
 
Projeto de Lei 437/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$97.623,56 (noventa e sete mil, seiscentos 
e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) no exercício financeiro de 2020. (Saúde) 
 
Projeto de Lei 438/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$3.403.505,69 (três milhões, quatrocentos 
e três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) no exercício financeiro de 2020. 
(Saúde) 
 
Projeto de Lei 439/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$37.969,07 (trinta e sete mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e sete centavos) no exercício financeiro de 2020. (Cultura) 
 
Projeto de Lei 440/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no 
exercício financeiro de 2020. (Educação) 
 
Projeto de Lei 441/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$642.000,00 (seiscentos e quarenta e dois 
mil reais) no exercício financeiro de 2020. (Infraestrutura Urbana) 
 
Projeto de Lei 442/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$20,00 (vinte reais) no exercício financeiro 
de 2020. (Ação Social) 
 
Projeto de Lei 443/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$18.021,46 (dezoito mil, vinte e um reais e 
quarenta e seis centavos) no exercício financeiro de 2020. (IPCE – Lei Pelé) 
 
Projeto de Lei 444/20 – Executivo Municipal 
Ementa: Abre crédito adicional especial no valor de até R$5.000,00 (cinco mil reais) no exercício financeiro 
de 2020. (FNDE) 
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