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     PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/09/2019, ÀS 
18 HORAS (MS)  
 

                              Em conformidade com o Artigo 189 do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, informamos que na Pauta da Reunião Ordinária do dia 30 de 

setembro de 2019, será apreciado: 

 
 

 Projeto de Lei do Legislativo número onze de dois mil e dezenove 

(11/2019) de autoria do vereador Wesley Ferreira que “Denomina a Área 

de Alimentação localizada na rua Domingos de Souza França, na Praça 

São José, de “José da Silva Castro” nesta cidade.” (Segunda votação) 
 

 Projeto de Lei do Legislativo número doze de dois mil e dezenove 

(12/2019) de autoria do vereador Valdecy Pereira da Costa que “Dispõe 

sobre a vedação da nomeação para cargos em comissão de pessoas que 

tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006, no âmbito do 

Município de Cassilândia/MS, e dá outras providências.” (Primeira votação) 
 

 Projeto de lei do Legislativo número treze de dois mil e dezenove (13/2019) 

de autoria do vereador Valdecy Pereira da Costa, que “Denomina a Rua 

perpendicular à Rodovia MS-306 no Bairro Jardim Campo Grande de 

“ELIO AZAMBUJA,” nesta cidade.” (Primeira votação) 
 

 Projeto de lei do Legislativo número quatorze de dois mil e dezenove 

(14/2019) de autoria do vereador Rodrigo Barbosa de Freitas que 

“Denomina a Praça localizada entre as Ruas Severino Ivo Aureliano, 

Vanderlan Lima e Avenida Job Gomes de Moura Filho no Bairro Estrela do 

Vale II de “JOAQUIM TOMAZ DE ASSIS”, nesta cidade.” (Primeira votação) 
 

 Projeto de lei do Legislativo número quinze de dois mil e dezenove 

(15/2019) de autoria do vereador Fião que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de execução sonora completa do Hino Nacional 

Brasileiro, pelos órgãos públicos nas atividades que especifica, e dá 

outras providências.” (Primeira votação) 

 
Câmara Municipal OSWALDO JOSÉ DOS SANTOS, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

VALDECY PEREIRA DA COSTA 
              Presidente 

 


