
 

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERÍODO DA 6ª LEGISLATURA DO ANO DE 2020, DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ/PI. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais, em especial as dispostas no art. 20, II e XXI, “b”, c/c art. 120, todos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, vem, por meio deste, comunicar e tornar público a Ordem do Dia da 9ª 
Sessão Ordinária do ano Legislativo de 2020, a ser realizada no dia 09 de outubro do corrente ano, às 
10 horas, na sede oficial, Avenida Santo Antônio, número 210, Centro, desta Cidade, em sessão 
fechada ao público, mantendo o distanciamento social, fornecimento de equipamentos de segurança 
pessoal entre os Parlamentares, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde no combate a 
pandemia do Covid-19, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCUBxM-GrztgF7CDtdYIirlA), e compartilhado pela Fanpage 
Oficial da Câmara no Facebook,  tendo como matéria do Expediente e Ordem do Dia, obedecendo a 
ordem dos critérios expressos no Regimento Interno da Casa: 

PAUTA DO DIA: 

 1. Apreciação e votação da ata da Sessão ordinária anterior; 

2. Votação do Projeto de Lei n° 08/2020, que dispões sobra a Lei Orçamentária Anual, em que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Vila Nova do Piauí para o exercício financeiro de 
2021. 

3. Votação do Projeto de Lei n° 09/2020, que dispõe sobre as alterações do Plano Plurianual de 
Investimento do Município de Vila Nova, com vigência para o período 2020-2021. 

4. Votação do Projeto de Lei n° 010/2020, que altera a redação dos incisos I e V do art. 58 da 
Lei Municipal nº. 170/2015 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Vila Nova do Piauí para adequação à Emenda Constitucional n° 103/2019, 
incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial e dá outras providências. 

5. Apresentação do Projeto de Lei n° 011/2020, que dispõe sobre a denominação de 
Rua QUIRINO FRANCISCO DE FRANÇA, localizado no Povoado São João Batista, 
município de Vila Nova do Piauí e dá outras providências.  

 6. Apresentação, apreciação e votação dos Requerimentos dos Senhores (as) Vereadores (as), 
apresentados na forma escrita ou verbal; 

 7. Matérias apresentadas posteriormente à fixação da Ordem do Dia e aquelas que o Plenário, 
por deliberação da maioria absoluta, incluir na Ordem do Dia. 

Vila Nova do Piauí-PI, 06 de outubro de 2020. 

 
Flávio Adão de Sousa 

Presidente 


