
 
 

Paulo Frontin - PR, 04 de abril de 2018. 

 

OFÍCIO Nº 125/2018 

 

Ref.: Encaminha Projeto de Lei 

 

Excelentíssimo Sr. Juliano Franczak 

Presidente Da Câmara Municipal de Paulo Frontin 

 

Prezado Senhor,  

 

 

Pelo presente, tenho a honra de encaminhar à Vossa Excelência, a fim de 

ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso Projeto de Lei e 

respectiva justificativa que objetiva realizar a criação de cargos para o Poder Executivo 

do Município de Paulo Frontin/PR, com base no art. 43 da Lei Orgânica do Município. 

 

Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito 

que a apreciação ocorra em regime de urgência especial, conforme art. 49 da Lei 

Orgânica do Município e arts. 157 e art. 202 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores. 

 

Aproveito a oportunidade para renovar à Vossa Excelência e demais 

Edis, os mais sinceros protestos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO 

Prefeito Municipal 

  



 
 

PROJETO DE LEI Nº. 17 DE ABRIL DE 2018. 

 

Dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento em comissão para a 
Prefeitura do Município de Paulo 
Frontin e dá outras providências. 
  

 

Eu, Sebastião Elias da Silva Neto, Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação dessa egrégia Câmara 

de Vereadores o seguinte projeto de Lei: 

 

Art. 1º. Ficam criados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Paulo Frontin - PR, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS N.º DE VAGAS REFERÊNCIA 
SALARIAL 

Coordenador  2 Nível 30 A 

Monitor  6 Nível 9 A 

 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paulo Frontin, aos 04 dias do mês de 

abril de 2018. 

 

 

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO 

Prefeito Municipal 

 

  



 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Visa o presente, realizar a criação de cargos de provimento em comissão 

para a Prefeitura Municipal de Paulo Frontin – PR para as funções de Coordenador e 

Monitor. 

Acontece que, o Município de Paulo Frontin formalizou termo de 

Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná para a 

conjugação de esforços visando oportunizar aos filhos dos pequenos proprietários rurais 

do Estado do Paraná escolarização em nível médio integrado à educação profissional, 

por meio de Curso Técnico em Agropecuária a ser desenvolvido na Casa Familiar 

Rural, denominada CFR. 

O Termo de Cooperação Técnica firmado entre as partes especifica as 

obrigações dos concedentes e dos convenentes, sendo que o Município de Paulo 

Frontin, ora convenente, terá de cumprir todas as obrigações especificadas no item 3.2 

de referido termo. 

Dentre eles, encontra-se a cessão de funcionários, pelo Município, para o 

desempenho das funções de: 

- Serviços Gerais  

- Governanta ou Monitor 

- Coordenador 
 

Acontece que o Município não possui em seu quadro de pessoal as 

funções de Governanta, Monitor ou Coordenador, por isso a necessidade da criação de 

tais cargos para o fim de cumprimento dos requisitos estipulados no Termo de 

Cooperação Técnica. 

Explica ainda que a criação apenas de cargo de Monitor, e não de 

Governanta, se dá pela maior eficiência no preenchimento da vaga aberta, visto que a 

função de Governanta só pode ser exercida pelo sexo feminino, já a de Monitor, por 

ambos os sexos, o que melhor atende a necessidade da Casa Familiar Rural que hoje 

atende meninas e meninos em regime de internato. 

No mais, a função de Serviços Gerais já existe no quadro de pessoal do 

Executivo Municipal, motivo pelo qual não há necessidade da criação de tal cargo. 



 
Justifica-se a votação em regime de Urgência Especial considerando a 

necessidade de adequação do Município, o mais breve possível, aos termos estipulados 

na Cooperação Técnica firmada entre a Secretaria e o Município, para que não venha a 

Casa Familiar Rural do Município a perder os benefícios de tal cooperação apenas pela 

falta de cargos específicos exigidos pela Secretaria de Educação. 

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres Vereadores, para 

qual solicito precioso apoio à aprovação. 

 

Paulo Frontin - PR, 04 de abril de 2018. 

 

 

 

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO 

Prefeito Municipal 


