
 
                  CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

 
 
 PAUTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE 
FEVEREIRO 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: 
 
 
 Entrada em plenário no PROJETO DE LEI Nº 002/2021 SÚMULA: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar as anuidades e a 
contribuir financeiramente com a Associação dos Municípios Sul 
Paranaense – AMSULPAR, e dá outras providências, nas comissões 
permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para até o dia 01 de 
Março de 2021. 
 

 Entrada em plenário no PROJETO DE LEI Nº 003/2021 SÚMULA: 
Autoriza a contratação de servidores temporários para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, 
nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para 
até o dia 01 de Março de 2021.  
 

 Entrada em plenário no PROJETO DE LEI Nº 004/2021 SÚMULA: 
Dispõe sobre o estagio de estudantes no âmbito da Administração 
Pública e dá outras providências, nas comissões permanentes de 
Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para 
analise e emissão de parecer para até o dia 01 de Março de 2021.  
 
 

 
- Dar início à ORDEM DO DIA, a qual possui como Pauta a discussão e 
votação das seguintes proposições: 
 
 De posse dos pareceres favoráveis por escrito, de todas as comissões 

permanentes, o Excelentíssimo Senhor Presidente coloca em discussão 
o PROJETO DE LEI Nº 001/2021 SÚMULA: INSTITUI O PROGRAMA 
DE RECUPERAÇÃO FISCAL-REFIS, RELATIVO AOS DÉBITOS 
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FISCAIS COM O FISCO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
na sequencia, coloca o mesmo em única votação. 
 

 Requerimento de nº 011/2021 de autoria do Vereador Isidorio Nicolau 
Pech. 
 
 

 Requerimento de nº 012/2021 de autoria do Vereador Isidorio Nicolau 
Pech. 

 
 

- Dar início ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra aos seguintes 
inscritos: 
 
 
- Presidente do Poder Legislativo Municipal –  Agricultura. 
 
 
- Palavra Livre. 
 
 
- Encerramento da sessão ordinária. 

 

 

 


