
 
                  CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

 
 
 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 08 DE 
MARÇO DE 2021. 
 
 
- Abertura da reunião com a leitura de texto bíblico, na sequencia, Oração do 
Pai Nosso. 
 
 
- 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: 
 
 Dar entrada no Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 

001/2021 Súmula: Dispõe sobre a proibição, no Município de Paulo 
Frontin, da decretação de fechamento de estabelecimentos industriais, 
comerciais e prestadores de serviços em decorrência da pandemia da 
Covid-19 sem a realização de reunião prévia do Codefron – Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Paulo Frontin e 
Representantes da Sociedade Civil Organizada, e dá outras 
providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de 
parecer para o dia 22 de março de 2021, para fins de única discussão e 
única votação. 
 

 Dar entrada no Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 
001/2021 Súmula: Altera o Artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, e dá 
outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e 
emissão de parecer para o dia 22 de março de 2021, para fins de 
primeira discussão e primeira votação. 
 

 
- Dar início à ORDEM DO DIA, a qual possui como Pauta a discussão e 
votação das seguintes proposições: 
 
 
 Indicação de nº 011/2021 de autoria dos Vereadores Crispim Viana de 

Moura e  Martim Marques Bonfim. 
 Indicação de nº 012/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

Kaminski; 
 Indicação de nº 013/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

Kaminski; 
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 Indicação de nº 014/2021 de autoria do Vereador Jonee Pesch; 
 Requerimento de nº 013/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

Kaminski. 
 Requerimento de nº 014/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

Kaminski. 
 Requerimento de nº 015/2021 de autoria de todos os Vereadores desta 

Casa de Leis. 
 

- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 
- Convidada IVONILDE GRUBA DE OLIVEIRA  - Secretaria Municipal de 
Saúde . 
 
 
- Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz – Semana em comemoração ao Dia 
da Mulher. 
 
 
- Palavra Livre. 
 
 

- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 

 


