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 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 10  DE 
MAIO DE 2021. 
 
 
- Abertura da reunião com 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: 

 
 O Projeto de Lei nº 016/2021 Súmula: Institui o Auxílio Alimentação aos 

Servidores Municipais do Poder Executivo e dá outras providências, 
continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 
parecer para até o dia 17 de maio de 2021, para fins de única discussão 
e única votação. 
 

 O Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 Súmula: Altera o Anexo II 
da Lei Complementar nº 002/2020 e dá outras providências, continua 
nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para 
até o dia 17 de maio de 2021, para fins de única discussão e única 
votação. 
 

 Dar entrada no Projeto de Lei nº 017/2021 Súmula: Dispõe sobre ações 
prioritárias da Administração Pública Municipal, Metas e Riscos Fiscais, 
Diretrizes Gerais para Elaboração da Proposta Orçamentária, Normas 
de Execução Financeira a serem executadas pelo Município de Paulo 
Frontin, no exercício de 2022, e dá outras providências, nas comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 31 de 
maio de 2021, para fins de primeira discussão e primeira votação. 

 
 Dar entrada no Projeto de Lei nº 018/2021 Súmula: Dispõe sobre o 

Plano Plurianual – 2022 a 2024, expresso em normal, ações prioritárias, 
diretrizes, objetivos e metas a serem observados pelas Unidades da 
Administração Direta, Fundos e Órgãos da Administração Indireta do 
Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do Município de Paulo Frontin,  
e dá outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e 
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emissão de parecer para até o dia 07 de junho de 2021, para fins de 
primeira discussão e primeira votação. 
 

 Dar entrada no Projeto de Lei nº 019/2021 Súmula: Acresenta o o §1º e 
2º, no art. 2º, da Lei 1.261 de 04 de março de 2021, criando hipótese de 
dispensa de prova objetiva para hipóteses decorrentes de situação de 
urgência do Município de Paulo Frontin, Paraná e dá outras 
providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 
parecer para até o dia 24 de maio de 2021, para fins de única discussão 
e única votação. 

 
- 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 
de Iniciativa da Câmara Municipal nº 003/2021 Súmula: Torna 
obrigatório o acompanhamento psicológico na Rede Municipal de ensino 
e dá outras providências, em seguida colocar o mesmo em única 
discussão e única votação. 
 

 Receber das comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais parecer sobre O Projeto de Lei 
nº 013/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o 
Programa de Horas Máquinas Rural e Urbano através de prestação de 
serviços e dá outras providências, em seguida colocar o mesmo em 
única discussão e única votação. 

 
 Receber das comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais parecer sobre O Projeto de Lei 
nº 014/2021 Súmula: Institui o Programa de Limpeza de Fossas 
Sépticas, Negras ou Similares no Município de Paulo Frontin, e dá 
outras providências, em seguida colocar o mesmo em única discussão e 
única votação. 

 
 Requerimento de nº 025/2021 de autoria dos Vereadores Fabiano José 

Bueno, Crispim Viana de Moura, Isidorio Nicolau Pech e Jandir Machado 
de Azevedo. 
 

 Indicação nº 036/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques 
Bonfim, Fabiano José Bueno, Crispim Viana de Moura, Isidorio Nicolau 
Pech e Jandir Machado de Azevedo. 
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 Requerimento nº 026/2021 de autoria do Vereador Martim Marques 

Bonfim. 
 
 Indicação nº 037/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar Kaminski 

 
 Requerimento nº 027/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

kaminski 
 
 Indicação nº 038/2021 de autoria da Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz. 
 
 
- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 

 
 
- Palavra Livre. 
 
 
 
- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 


