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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 17ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

 
I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  SEBASTIÃO ANTONIO. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 16ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 13 de 
dezembro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

III. ORDEM DO DIA 

• Deliberação, em único  turno, da seguinte matéria: 

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017, proposto pelo Vereador Antonio França, com 

a subscrição dos Vereadores Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, Pedro Ignácio 

Seffrin, Salésio Nunes, Sebastião Antonio, Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e 

Valdir Candido de Oliveira, que outorga o Diploma de Grande Mérito Legislativo à FRIMESA 

COOPERATIVA CENTRAL, com sede em Medianeira, pela passagem dos seus 40 anos de 

fundação, comemorado no dia 13 de dezembro de 2017.-  (Quórum para aprovação: 

maioria qualificada).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

• Deliberação, em primeiro turno, das seguintes matérias: 

2. Projeto de Lei nº 068/2017, que revoga na íntegra a Lei nº 216/2013, de 24 de abril de 

2013 e, respectivamente, o Termo de Cessão de Uso nº 001/2011, de 31 de maio de 2011, 

que autoriza o Município de Medianeira a participar do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento dos Municípios do Extremo Oeste do Paraná (CONDOEXTE), ratificando o 

Protocolo de Intenções que entre si celebram os Municípios de Itaipulândia, Foz do Iguaçu, 

Medianeira, Missal, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Serranópolis do 

Iguaçu, visando a implantação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos 

Municípios do Extremo Oeste do Paraná.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 

(Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

3. Projeto de Lei nº 085/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 

do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Medianeira – CODEMED.- 

(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: 

Sumário). 
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4. Projeto de Lei nº 086/2017, que dispõe sobre a 65ª revisão legal proposta às metas e 

prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período de 2014/2017, Lei nº 581/2016; 

12ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2017, Lei nº 582/2016, bem como a abertura de crédito adicional 

especial ao orçamento vigente no valor de R$ 820,60 (oitocentos e vinte reais e sessenta 

centavos), dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 

(Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

5. Projeto de Lei nº 087/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao 

orçamento vigente no valor de R$ 266,17 (duzentos e sessenta e seis reais e dezessete 

centavos), dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 

(Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

6. Projeto de Lei nº 088/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

ao orçamento vigente no valor de R$ 1.204.500,00 (um milhão, duzentos e quatro mil e 

quinhentos reais), dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 

(Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

7. Projeto de Lei nº 089/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

ao orçamento vigente no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dando 

outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 

simbólico). (Rito: Sumário). 

8. Projeto de Lei nº 090/2017, que dispõe sobre a realização de Processo Seletivo 

Simplificado para contratação, por tempo determinado, de profissionais para as áreas de 

saúde e educação, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- 

(Processo de votação: simbólico).- (Rito: Sumário). 

9. Projeto de Lei nº 091/2017, que dispõe sobre a 66ª revisão legal proposta às metas e 

prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período de 2014/2017, Lei nº 581/2016; 

13ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2017, Lei nº 582/2016, bem como a abertura de crédito adicional 

especial ao orçamento vigente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dando outras 

providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 

simbólico).- (Rito: Sumário). 

10. Projeto de Lei nº 092/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

ao orçamento vigente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dando outras providências. 

Sem emendas. - (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 

simbólico). (Rito: Sumário). 

11. Projeto de Lei nº 093/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 67ª 

revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 

período de 2014/2017, Lei nº 581/2016; 14ª revisão às metas e prioridades estabelecidas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, Lei nº 582/2016, 

bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 

391.526,00 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e seis reais), dando outras 

providências.- Sem emendas.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 

votação: simbólico). (Rito: Sumário). 
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12. Projeto de Lei nº 094/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 517.225,00 

(quinhentos e dezessete mil e duzentos e vinte e cinco reais), dando outras providências.- 

Sem emendas.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 

simbólico). (Rito: Sumário). 

IV. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 20 de dezembro de 2017. 

 

Sebastião Antonio 

Presidente 

 

 

Antonio França 

1º Secretário 

                                    

 


