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

PAUTA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 15H30MIN. 

 
 

 

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

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/11/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

3.2.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 1.  Projeto de Lei n.º 065/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera e 
acresce dispositivos à Lei n.º 302/2013, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Assistência ao Idoso; cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 
o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e 
dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 2.  Projeto de Lei n.º 066/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
inclusão dos itens 7 e 8 na Tabela XII do Código Tributário Municipal, Lei Municipal n.º 
051/1998, de 17 de dezembro de 1998, que trata da cobrança da taxa de serviços diversos e 

2. EXPEDIENTE 

3. ORDEM DO DIA 

1. ABERTURA 
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dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 3.  Projeto de Lei n.º 069/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o 
regime de previdência complementar no âmbito do Município de Medianeira; fixa o limite 
máximo para a concessão de aprosentadorias e pensões pelo regime de previdência de que 
trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de 
previdência complementar,  e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria 
absoluta).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 4.  Projeto de Lei n.º 070/2021, de autoria do Executivo Municipal, que suspende os 
efeitos da Lei Municipal n.º 914/2021, que autorizou a reposição das perdas decorrentes da 
variação inflacionária aos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores Públicos Municipais 
e da Lei Municipal n.º 920/2021, que autorizou a reposição das perdas decorrentes da 
variação inflacionária aos subsídios dos Conselheiros Tutelares.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 5.  Projeto de Lei n.º 071/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
criação do programa emergencial de fomento ao setor cultural, Lei Federal n.º 14.017/2020 
(Lei Aldir Blanc) e o Decreto Federal n.º 10.464/2020, no âmbito do Município de Medianeira 
e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 6.  Projeto de Lei n.º 072/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
os Termos de Regularização Fundiária, com base no Provimento Conjunto n.º 02/2020, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, legítima, instrumentaliza e autoriza o procedimento 
de titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do Município de Medianeira nos  termos 
do “Programa Moradia Legal”.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 7.  Projeto de Lei n.º 073/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
51ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 
período de 2018/2021, Lei n.º 911/2020; 11ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, Lei n.º 912/2020, bem 
como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de  
R$ 530.870,12 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta reais e doze centavos), e dá  
outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 8.  Projeto de Lei n.º 074/2021, 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$ 212.797,40 (duzentos e doze mil, setecentos e noventa e sete reais e 
quarenta centavos) e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 9.  Projeto de Lei n.º 075/2021, 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$ 5.742.180,16 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e 
oitenta reais e dezesseis centavos) e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 10.  Projeto de Lei n.º 076/2021, 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$ 13.567,79 (treze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e nove 
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centavos) e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 11.  Projeto de Lei n.º 077/2021, 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$ 5.583.851,06 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e seis centavos) e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 12.  Projeto de Lei do Legislativo n.º 017/2021, de autoria da Mesa Diretiva, que 
suspende temporariamente a eficácia da Lei Municipal n.º 916, de 28 de janeiro de 2021, 
que recompôs as perdas decorrentes da variação inflacionária aos vencimentos dos 
Servidores da Câmara Municipal de Medianeira no ano de 2020.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

 
 

4.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 Câmara Municipal de Medianeira-PR, 10 de novembro de 2021. 

 

                                    Marcos Berta                        Ana Claudia dos Santos Lima 
                                      Presidente                                         1ª Secretária 

4. ENCERRAMENTO 


