
Projetos de lei que estavam em pauta na Reunião das Comissões Per-
manentes desta terça (04).

1) Projeto de Lei nº 27/19 do Executivo, cuja súmula “Altera disposições da Lei Municipal nº
2028/08, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remunerações dos profissionais do
magistério do município de Campo Largo, conforme especifica”.

2) Projeto de Lei nº 32/19 do Executivo, cuja súmula “Autoriza o poder Executivo a abrir um
crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de campo largo para o exercício
de 2019 e a promover alterações no plano plurianual  2018-2021 e na lei  de diretrizes
orçamentárias de 2019”.

3) Projeto de Resolução nº 01/19 de autoria da Mesa Executiva, cuja súmula “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente de 2019”.

4) Projeto de Lei nº 67/19 de autoria do Vereador Marcio Beraldo, cuja súmula “Dispõe sobre
a instalação de equipamentos para a eliminação de ar na tubulação de abastecimento de
água no âmbito do Município de Campo Largo”.

5) Projeto  de  Lei  nº  68/19  de  autoria  do  Vereador Marcio  Beraldo,  cuja  súmula  “Institui
programa  de  parceria  publico-privada,  denominado  Campo  Largo  Saudável,  para  a
melhoria e manutenção de quadras esportivas e pistas de corridas e caminhadas nas áreas
publicas de uso comum no Município de Campo Largo, Paraná”.

6) Projeto de Lei nº 69/19 de autoria do Vereador Marcio Beraldo, cuja súmula “Institui a
campanha "Coração de Mulher" e da outras providencias na cidade de Campo Largo PR”.

7) Projeto de Lei nº 70/19 de autoria do Vereador Marcio Beraldo, cuja súmula “Institui no
calendário oficial do Município de Campo Largo, a "Semana Municipal de Conscientização,
Prevenção e Combate ao Transtorno de Ansiedade Generalizada Provocados no Ambiente
Escolar".

8) Projeto de Lei nº 72/19 de autoria do Vereador Giovani Marcon, cuja súmula “Dispõe sobre
a criação de locais específicos, reservados exclusivamente para portadores de necessidades
especiais. em todo evento, gratuito ou oneroso, em cinemas, shows, convenções, palestras
e lugares afins”.

9) Projeto de Lei nº 73/19 de autoria da Vereadora Rosiclea Oliveira, cuja súmula “Proíbe a
comercialização, utilização e a distribuição de forma gratuita ou onerosa de canudos de
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plástico  por  restaurantes,  bares,  quiosques,  lanchonetes,  vendedores  ambulantes  e
similares no Município de Campo Largo”.

10) Projeto  de  Indicação  nº  68/19  de  autoria  da  Vereadora  Rosicléa  Oliveira,  cuja  súmula
“Dispõe sobre a criação do sistema ciclo-viário no Município de Campo Largo e dá outras
providências”.

11) Projeto  de  Indicação  nº  69/19  de  autoria  do  Vereador  Giovani  Marcon,  cuja  súmula
“Acrescenta artigo 5º - A, Bem como o parágrafo único, na Lei Municipal nº 2.976/2018,
conforme especifica”.

12) Projeto  de  Lei  nº20/19  do  Executivo  –  Emenda  Modificativa  01  –  Apresentada  pela
Vereadora Rosiclea Oliveira.
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