
 
                  CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

 
 
 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE 
MARÇO DE 2021. 
 
 
- Abertura da reunião com a leitura de texto bíblico, na sequencia, Oração do 
Pai Nosso, em seguida, Hino Municipal. 
 
 
- Passar a palavra para a Secretaria Adoc, para que a mesma proceda com a 
leitura da ata da sessão anterior, após a mesma será colocada em apreciação 
e votação. 
 
 
- Dar início ao PEQUENO EXPEDIENTE no qual o Excelentíssimo Senhor 
Presidente solicita à Secretaria Adoc, nomeada através da portaria 03/2018, 
para que proceda à leitura das correspondências desta Casa de Leis: 
 
 
 
 Ofícios 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65/2021, oriundos da 

municipalidade. 
 
 

 
- Dar início à ORDEM DO DIA, a qual possui como Pauta a discussão e 
votação das seguintes proposições: 
 
 
 Receber das Comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, parecer sobre o PROJETO 
DE LEI Nº 002/2021 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
pagar as anuidades e a contribuir financeiramente com a Associação 
dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR, e dá outras providências, 
em seguida colocar o mesmo em única discussão, seguido de única 
votação. 
 
 

 Receber das Comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, parecer sobre o PROJETO 
DE LEI Nº 003/2021 SÚMULA: Autoriza a contratação de servidores 
temporários para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, em seguida colocar o mesmo em 
única discussão, seguido de única votação. 
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 Receber das Comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, parecer sobre o PROJETO 
DE LEI Nº 004/2021 SÚMULA: Dispõe sobre o estagio de estudantes no 
âmbito da Administração Pública e dá outras providências, em seguida 
colocar o mesmo em única discussão, seguido de única votação. 
 

 Indicação de nº 008/2021 de autoria do Vereador Fabiano José Bueno. 
 Indicação de nº 009/2021 de autoria dos Vereadores Andrea Soraia 

Blaskievicz, Fabiano José Bueno e Martim Marques Bonfim. 
 Indicação de nº 010/2021 de autoria do Vereador Martim Marques 

Bonfim. 
 

- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 
- Convidado ACIR MARAFON – EX Secretário Municipal de Obras, 
transporte e Serviços Urbanos – assunto, Frota de Maquinário Municipal. 
 
- Vereadora Andréa Soraia – assunto, cronograma das atividades a serem 
oferecidas pela Secretaria de Assistência Social em homenagem ao mês 
da Mulher. 
 
 
 
- Palavra Livre. 
 
 
 

- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 

 


