CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Circular nº 09/2020/L/DJ/P
Assunto: Sessão(ões) Extraordinária(s) 24/04/2020

Senhor(a) Vereador(a),
Com base no art. 74, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara Municipal, é o presente para CONVOCAR sessão extraordinária, a se
realizar dia 24 de abril de 2020, às 11:00h, para apreciação e votação das seguintes
matérias:
1.
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/20, que suprime o recesso
parlamentar do mês de julho de 2020 na forma que especifica, de autoria dos
vereadores Dalva Berto, Israel Scupenaro, Edison Roberto Secafim, Luiz Mayr
Neto, Kiko Beloni, Roberson Costalonga “Salame” e Rodrigo Fagnani “Popó”;
(dependente de pareceres)
2.

Projeto de Resolução nº 04/20, que autoriza a cessão da estrutura da TV
Câmara à Secretaria de Educação, de autoria do vereador Alécio Cau;
(dependente de pareceres)

3.

Projeto de Lei nº 45/20, que define medidas para atividades essenciais em
funcionamento no Município de Valinhos durante a pandemia decorrente do
Coronavírus (COVID-19), de autoria dos vereadores Luiz Mayr Neto e Kiko
Beloni; (dependente de pareceres) e

4.

Projeto de Lei nº 46/20, que prorroga o prazo para cumprimento de obrigações
tributárias no Município de Valinhos na forma que especifica, e dá outras
providências, de autoria dos vereadores Luiz Mayr Neto, Dalva Berto, Israel
Scupenaro, Kiko Beloni e Mônica Morandi. (dependente de pareceres)

Fica(m) ainda CONVOCADA(S) desde já uma ou mais sessões extraordinárias, a se
realizar(em) logo após o término desta sessão, para o caso de ser necessário à
aprovação das matérias em pauta.
Valinhos, em 22 de abril de 2020.

DALVA D. S. BERTO
Presidente

Exmo(a). Sr(a).
Vereador(a) à Câmara Municipal de
Valinhos
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