
 
                  CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

 
 
PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 18 DE 
OUTUBRO DE 2021. 
 
 
- Abertura da reunião com acompanhamento do Hino, 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 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 de Iniciativa da Câmara Municipal nº 011/2021 Súmula: 

Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Microempreendedor 
Individual e dá outras providências, continua nas Comissões Permanentes 
de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para 
analise e emissão de parecer para até o dia 18 de Outubro de 2021, para 
fins de única discussão e única votação. 
 

 O Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 012/2021 Súmula: 
Institui o Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência 
Emocional, a ser desenvolvido nas Escolas Públicas da Rede Municipal de 
ensino de Paulo Frontin e dá outras providências, continua nas Comissões 
Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais para analise e emissão de parecer para até o dia 18 de Outubro de 
2021, para fins de única discussão e única votação. 

 
 A Mensagem de Veto nº 003/2021 o qual trata-se do Projeto de Lei de 

iniciativa da Câmara Municipal de Paulo Frontin nº 008/2021 (Redação 
Final nº 1.290/2021) Súmula: Autoriza o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal Jamil Pech a realizar a aquisição de câmeras de segurança para 
todos os prédios públicos municipais de Paulo Frontin e dá outras 
providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão 
de parecer para até o dia 18 de Outubro de 2021, para fins de única 
discussão e única votação. 
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 O Projeto de Lei nº 32/2021 Súmula: Autoriza a municipalização de 

segmento de 500 metros compreendidos entre trecho que liga o trevo da 
Rodovia PR – 160 com a Rodovia Transbrasiliana BR - 153 e dá outras 
providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão 
de parecer para até o dia 18 de Outubro de 2021, para fins de única 
discussão e única votação. 
 

 O Projeto de Lei nº 33/2021 Súmula: Institui o Conselho Municipal de 
Turismo de Paulo Frontin – CONTUR e dá outras providências, continua 
nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para até o 
dia 18 de Outubro 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: 

 
 

 Requerimento nº 057/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques 
Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andrea Soraia Blaskievicz, Isidorio 
Nicolau Pech, Daniel Gomes e Fabiano José Bueno.  
 
 
 

- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 Presidente do Poder Legislativo Municipal – Vereador Martim Marques 

Bonfim – assunto, emendas de vereadores e deputados. 
 

- Palavra Livre. 
 
 
- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 

 

 

 

 

 


