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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 32ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 

 
 

 

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

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 38ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA 13/12/2021. 

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 078/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., com a garantia da 
União, até o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), no âmbito do Programa 
Eficiência Municipal, nos termos da Resolução CMN n.º 4.589, de 29 de junho de 2017, 
destinados a aplicação em despesa de capital – máquinas e equipamentos de tração 
mecânica (2 caminhões caçamba, 1 rolo compactador, 1 escavadeira hidráulica, 1 
equipamento prancha e 1 pá carregadeira) e pavimentação/recape de vias no Município.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos).  

2. EXPEDIENTE

3. ORDEM DO DIA

1. ABERTURA
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ITEM 2. Projeto de Lei n.º 079/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
52ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 
período de 2018/2021, Lei n.º 911/2020; 12ª 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$ 80.061,28 (oitenta mil, sessenta e um reais e vinte e oito centavos), e dá  outras 
providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 3. Projeto de Lei n.º 080/2021, 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$ 63.196,67 (sessenta e três mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e 
sete reais), e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 081/2021, 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$ 391.600,00 (trezentos e noventa e um reais e seiscentos reais), e dá 
outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 5. Projeto de Lei n.º 082/2021, 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$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), 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 086/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 

mesmo a proceder, a título não oneroso, a concessão de uso de 01 (um) veículo marca 
Chevrolet, modelo SPIN, tipo minivan adaptada para transporte de passeiro com deficiência 
ou modalidade reduzida, zero Km, com ar, direção, flex, ano/modelo 2021/2022, placa 
RHG1D88, patrimônio n.º 33.735 ( para a Fundação Jandira Aurea Zilio – Lar dos Idosos, 
regularmente inscrita no CNPJ 78.102.480/0001-99, sediada à Rua Goias, Bairro Nazaré, n.º 
200, Medianeira-PR.- (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, 14 de dezembro de 2021. 

 

                                    Marcos Berta                        Ana Claudia dos Santos Lima 
                                      Presidente                                         1ª Secretária 

4. ENCERRAMENTO


