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

PAUTA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 3 DE MARÇO DE 2021, ÀS 19 HORAS. 

 
 

 

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

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador FÁBIO DE VARGAS PADILHA. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 2/3/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.2. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

3.2.  MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 1. Projeto de Lei n.º 3/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a reposição das perdas decorrentes da variação inflacionária aos 
subsídios dos Conselheiros Tutelares, num importe de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e 
dois por cento), decorrentes da variação medida pelo IPCA/IBGE – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, a 
partir de 1 de janeiro de 2021, resultando no valor de R$ 3.400,50 (três mil, quatrocentos 
reais e cinquenta centavos).- (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 4/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a realização de processo seletivo simplificado para a contratação, por tempo 
determinado, de profissionais para as áreas de educação e saúde, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno 
de votação: dois turnos). 

ITEM 3. Projeto de Lei n.º 6/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
42ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 
período de 2018/2021, Lei n.º 911/2020; 2ª 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$ 8.093.643,25 (oito milhões, noventa e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte 
e cinco centavos), 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 7/2021, 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$ 13.413,07 (treze mil, quatrocentos e treze reais e sete centavos), 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 8/2021, 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$ 43.890,71 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais), e dá outras providências.- 
(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, 2 de março de 2021. 

 

MARCOS BERTA 
Presidente 

ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA 
1ª Secretária 

 

4. ENCERRAMENTO 


