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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 
Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022, ÀS 9:30 HORAS. 

 
 

 

 

1.1. CHAMADA DOS VEREADORES E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE ABERTURA. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador DOUGLAS RODRIGO GERVIACK. 

 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 29ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 19/12/2022. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 

 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

3.2.  DELIBERAÇÃO DE PROPOSIÇÕES EM SEGUNDO TURNO. 

ITEM 1. Projeto de Decreto Legislativo n.º  004/2022, da Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final, que rejeita o Veto n.º 001/2022, do Executivo Municipal, oposto ao Autógrafo 
n.º 102/2022 referente o Projeto de Lei do Executivo n.º 086/2022, que dispõe sobre a Política 
de Meio Ambiente do Município de Medianeira.- (Quórum: maioria absoluta).- (Processo de 
votação: nominal).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 2. Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, que rejeita o Veto n.º 002/2022, do Executivo Municipal, oposto ao Autógrafo 
n.º 097/2022 referente o Projeto de Lei do Executivo n.º 081/2022, que dispõe sobre o Uso e 
a Ocupação do Solo no Município de Medianeira.- (Quórum: maioria absoluta).- (Processo de 
votação: nominal).- (Turno de votação: dois turnos). 

2. EXPEDIENTE

1. ABERTURA

3. ORDEM DO DIA
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ITEM 3. Projeto de Decreto Legislativo n.º 006/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, que rejeita o Veto n.º 003/2022, do Executivo Municipal, oposto ao Autógrafo 
n.º 098/2022 referente o Projeto de Lei do Executivo n.º 082/2022, que institui o Parcelamento 
do Solo Urbano do Município de Medianeira.- (Quórum: maioria absoluta).- (Processo de 
votação: nominal).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 116/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
desafetação do bem imóvel, lote urbano n.º 11 da quadra 02, com área de 5.458,90m² (área 
verde e institucional) do Loteamento Jardim Europa, destinado para construção do Centro Dia, 
unidade para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, e dá outras providências.- (Quórum: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 5. Projeto de Lei n.º 122/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período 
de 2022/2025, Lei n.º 993/2021; revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, Lei n.º 994/2021.- (Quórum: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 6. Projeto de Lei n.º 123/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância 
de R$ 50.066,37 (cinquenta mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), e dá outras 
providências.- (Quórum: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos). 

ITEM 7. Projeto de Lei n.º 124/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância 
de R$ 1.068,20 (um mil, sessenta e oito reais e vinte centavos), e dá outras providências.- 
(Quórum: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois 
turnos). 

ITEM 8. Projeto de Lei n.º 125/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância 
de R$ 408.753,43 (quatrocentos e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e 
três centavos), e dá outras providências.- (Quórum: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 9. Projeto de Lei n.º 126/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, até a 
importância de R$ 537.500,00 (quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), e dá outras 
providências.- (Quórum: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos). 

ITEM 10. Projeto de Lei n.º 128/2022, de autoria do Executivo Municipal, que denomina a 
Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF DE “FREDERICO RAFFEL”.- (Quórum: 
maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 11. Projeto de Lei n.º 129/2022, de autoria do Executivo Municipal, que reserva aos 
negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de 
Medianeira, dos poderes Executivo e Legislativo e de suas autarquias e fundações e dá outras 
providências.- (Quórum: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos). 
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• AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Câmara Municipal de Medianeira-PR, 19 de dezembro de 2022. 

 

Marcos Berta 
Presidente da Câmara Municipal de Medianeira 

 

Ana Claudia dos Santos Lima 
1ª Secretária da Câmara Municipal de Medianeira 

4. ENCERRAMENTO


