
 
                  CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

 
 
 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 07  DE 
JUNHO DE 2021. 
 
- Abertura da reunião acompanhamento do hin, 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 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 para até o dia 
12 de julho de 2021, para fins de única discussão e única votação. 
 

 Com relação aos projetos de suplementação de numeração 020/2021; 
022/2021 e 23/2021, bem como também O Projeto de Lei nº 17/2021 
(LDO 2022) e o Projeto de Lei nº 018/2021 (PPA 2022-2025) foi oficiado 
o Poder Executivo, de acordo com as atas das comissões permanentes, 
para que tais projetos sejam adequadamente corrigidos e, na sequencia, 
substituídos, uma vez que em seus respectivos textos, existem inúmeros 
erros de digitação, grafia, português, referencias legais, códigos de 
dotações, organização de textos, dentre outros, os quais impedem uma 
correta análise dos referidos projetos. 
 

 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, aguardando a presença dos responsáveis 
pelo Departamento de Tributação e Finanças para que compareçam ao 
Plenário, em dia de sessão ordinária, e expliquem detidamente, inclusive 
com a utilização de data show, o operacionalização e os impactos do 
projeto, bem como se implicará em renúncia de receita. 

 
 
- Dar início à ORDEM DO DIA, a qual possui como Pauta a discussão e 
votação das seguintes proposições: 
 
 Formação de comissão especial para estudo e análise do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, a qual terá a incumbência de analisar o 
mesmo e apresentar propostas de emendas dentro do prazo de 90 dias. 
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 De posse dos pareceres favoráveis à tramitação das comissões 

permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais sobre a mensagem de veto nº 002/2021, colocar a 
mesma em única discussão, seguido de única votação. 
 

 De posse dos pareceres favoráveis à tramitação das comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais sobre O Projeto de Lei de iniciativa da Câmara 
Municipal nº 004/2021 Súmula: Promove a redução salarial de agentes 
políticos e cargos em comissão do Poder Legislativo no Município de 
Paulo Frontin e dá outras providências, colocar o mesmo em única 
discussão, seguido de única votação. 

 
 Indicação de nº 041/2021 de autoria do Vereador Jonee Pesch. 
 Indicação de nº 042/ 2021 de autoria do Vereador Jonee Pesch. 
 Requerimento nº 033/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques 

Bonfim, Andrea Soraia Blaskievicz e Crispim Viana de Moura. 
 Requerimento nº 034/2021 de autoria do Vereador Celso Osmar 

Kaminski. 
 
 
- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 
 Ernani José Kruk – emendas impositivas 
 Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz – Projeto Pró Vida 

 
- Palavra Livre. 
 
 
- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 


