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03/OUTUBRO/2017 

 
 

DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA-LEGISLATURA 2017/2020  

 
 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA  

 

 

• Assinatura da lista de presença 

 

• Verificação do quorum 

 

• Apreciação das atas da 5ª reunião extraordinária, da 16ª reunião 

ordinária e da 6ª reunião extraordinária. 

 

E X P E D I E N T E  

 
 

• Leitura do Expediente. 

 

• Apresentação das correspondências recebidas. 

 

• Apresentação da Moção nº 03/2017 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 109/2017, que dispõe  sobre  abertura  de  

crédito adicional suplementar no orçamento vigente da câmara municipal. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 110/2017, que Inclui Ação no Plano 

Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2014/2017, Lei Municipal 

nº 4008, de 31/10/2013,Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2017, Lei 

Municipal nº 4529, de 30/11/2016 e na Lei Orçamentária - LOA 2017, Lei 

nº4535 de 15/12/2016, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 111/2017,  que revoga Lei municipal nº 

4640, de 11/09/2017, que dispõe sobre denominação de via pública urbana. 
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• Apresentação do Projeto de Lei nº 112/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana, revoga lei municipal nº 4619, de 

28/07/2017 e dá outras providências. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 113/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana e dá outras providências. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 114/2017, que dispõe sobre 

denominação de via pública urbana e dá outras providências. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 115/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 116/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 117/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 118/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 119/2017, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Suplementar. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 120/2017, que autoriza assinatura de 

termo de fomento com o Sindicato dos Produtores Rurais de Boa Esperança-

MG, para repasse financeiro visando a realização da 14ª Festa do Peão de 

Boa Esperança/MG. 

 

• Apresentação do Projeto de Lei nº 121/2017, que dispõe sobre a criação 

cargo e vaga para atendimento ao concurso público a ser realizado pela 

administração e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 


