
   

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE:  

Leitura e votação: Ata da reunião anterior. 

Leitura - Avisos  

INDICAÇÕES: Edinaldo 12 ; Jorge 11-15 ; Lucas 16 ; Luísa 18 ; Pedro 13 -14 

Req. Respondidos: 004/2019 - Geraldo 

GRANDE EXPEDIENTE:  

Apresentação: -PLO nº 01/19 “Dispõe sobre os animais comunitários, estabelece direitos e obri- 

gações dos mantenedores, normas para seus cuidados e, a responsabilidade do Po- 

der Público do Município de Bonito” 
 

-PLO nº 02/19 “Dispõe sobre a fixação de valor para pagamento de Requisição de 

Obrigação de Pequeno Valor – ROPV decorrente de decisão judicial, nos termos 

do art.100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá outras providências” 

 

 -PLO nº 03/19 ‘Dispõe sobre a extinção do pagamento de diária para Vereadores 

participarem de seminários” 
 

-PLO nº 04/19 “Dispõe sobre a extinção dos cargos de assessores dos Vereadores 

 

-PLO nº 05/19 “Dispõe sobre a equiparação dos subsídios dos vereadores ao sa- 

lário de 40 horas/aulas dos Professores concursados do Estado de MS” 

 

-PLO nº 06/19 “ Dispõe sobre alteração do inciso I, II e parágrafo 2º, do artigo da 

Lei nº 1311, de 10/12/2013” 

 

-PELOM nº 01 “Altera o Inciso I do parágrafo segundo do artigo 15 da Lei Orgâ- 

nica Municipal 

 

 -PLO Nº 011/2019 “ Inclui no calendário oficial do Município de Bonito o 

evento “Festival de som automotivo” 

Votação do regime de 

Urgência Especial 

 

REQUERIMENTOS:  Geraldo 09-10 ;Lúcia 11; Luísa 07; Valdevino 12 

             PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/02/2019 



MOÇÕES: Jorge 03; Lúcia 02 

Tribuna:  ( ) Amir ( ) Lucas 

 ( ) Edinaldo ( ) Lúcia 

( ) Edvaldo ( ) Nixon 

 ( ) Geraldo ( ) Pedro 

( ) Jorge ( ) Valdevino 

ORDEMDODIA:  

DISCUSSÃO FINAL:  

1ª VOTAÇÃO  

1ª DISCUSSÃO  

 PALAVRA LIVRE  ( ) Amir ( ) Lucas 

( ) Edinaldo ( ) Lúcia 

( ) Edvaldo ( ) Nixon 

( ) Geraldo ( ) Pedro 

( ) Jorge ( ) Valdevino 

A Próxima Sessão Ordinária será 19/02/2019 às 19:30 horas 
 



 


