
 

16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 13-06-2022 

-Dar as boas vindas: (Cumprimentando os nobres vereadores e os assistentes, e os que acompanham 
pelas redes sociais) 

- Oração: (Convidar a todos para em pé fazer a oração do Pai Nosso) 
 
- Chamada: (Pedir para o secretário fazer a chamada dos vereadores) 
 
- Abertura: (Declaro aberta a 16ª Sessão Ordinária de 2022) 
 
- Leitura da Ata da Sessão Anterior: (Pedir para o secretário ler, pedir se alguém quer fazer alguma 
retificação, em seguida colocar em votação e aprovar ata). 
 
-Expediente> (Pedir ao secretário para ler o que consta no Expediente) 

Oficio nº 0644/2022 : Comunicação de liberação de Recusros. 

      Pequeno >  Adelar Adelto Ben 
                                                               Renato Karas              
- Inscrito no Expediente:  

  Grande >   Emerson Kaibers(repasse  APAE) 

- Leitura do Edital de Ordem do Dia: (Secretário fazer a leitura do Edital de Ordem do Dia) 

ENTRADA:  

PROJETO DE LEI Nº 34/2022: “Autoriza permissão de uso gratuito de fração de terreno público 
urbano para a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa 
Catariana E São Paulo- Sicredi Fronteiras PR/SC/SP, para os fins que menciona, e dá outras 
providências”. 

PROJETO DE LEI Nº35/2022: “Ratifica a alteração no Contrato de Rateio do Contrato do 
Consórcio Público Internacional para o desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira Sudoeste 
do Estado do Paraná-CIFRA e dá outras providências” 

Em Primeira Discussão e Votação: 

PROJETO DE LEI Nº 28/2022: Altera a Lei Municipal 1.319/2022, que: “Regulamenta a 
concessão de diárias de transferência externa, estabelece critérios de pagamentos e, dá outras 
providências. 

PROJETO DE LEI Nº 33/2022: “Altera o Art.63 da Lei nº300, de 11 de novembro de 2002. 
Dispõe sobre o Regime Jurídico e o Estatuto dos Servidores e dá outras providências.” 

-Em Única Discussão e Votação (Em Regime de Urgência Especial): 
 

Em única Discussão e Votação: 

 

Em Discussão e Votação: 
 
 
 
Inscrições pessoais: 
 
 
 Encerra: (Declaro encerrada a 16ª Sessão Ordinária de 2022) 


