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 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 16 DE 
AGOSTO DE 2021. 
 
- Abertura da reunião com acompanhamento do Hino Nacional, leitura de texto 
bíblico, seguida da 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 parecer do Tribunal de Contas relativas ao exercício financeiro de 

2018 de responsabilidade dos ex Prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto 
e Antonio Gilberto Gruba, continua na comissão permanente de 
Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. 
 

 O Projeto de Lei nº 027/2021 Súmula: Dispõe sobre Revogação da Lei 
Municipal nº 842/2011, bem como a reversão de imóvel constituído da 
Matrícula nº 3.211, com área total de 11.325,58 m2, continua nas 
Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da 
Municipalidade, quanto ao Nosso Ofício de numeração 192/2021. 

  
 O Projeto de Lei nº 028/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal, a conceder concessão de direito real de uso de bem público 
pelo prazo de 20 (vinte) anos parte do imóvel de propriedade do 
Município de Paulo Frontin, matrícula nº 7.262, instituindo em favor da 
Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e Produtos Coloniais 
de Paulo Frontin – APAF, conforme a legislação vigente, e dá outras 
providencias, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a 
devolutiva da Municipalidade, quanto ao Nosso Ofício de numeração 
194/2021.  

 
 O Projeto de Lei nº 029/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal, a abrir Crédito Suplementar, e dá outras providencias, 
continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de 
parecer para até o dia 23 de Agosto 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: 
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 Indicação nº 052/2021 de autoria do Vereador Jonee Pesch. 

 
 Receber das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais parecer a respeito do Projeto 
de Lei nº 026/2021 Súmula: Institui o Plano Municipal de Arborização 
Urbana do Município de Paulo Frontin/PR, e dá outras providencias. 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 a respeito do Projeto 
de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 007/2021 Súmula: Dispõe 
sobre as diretrizes para as ações de Promoção da Dignidade Menstrual 
e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no Município de 
Paulo Frontin, e dá outras providencias. Em seguida colocar o mesmo 
em única discussão, seguido de única votação. (Uso da tribuna para a 
autora (Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz), defender o projeto em 
questão). 

 
 
 
- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 
 Secretária Municipal de Educação – Michele Regina Potuk. 

 
 

- Palavra Livre. 
 
 
- Encerramento da sessão ordinária. 
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