
 
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. 
 
I – Abertura e verificação do quórum legal. 
 
II – Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de julho de 
2021. 
 
III - Leitura das correspondências encaminhadas à casa legislativa. 
 
IV - Leitura da Matéria protocolada para a ordem do dia.  
 
V - Grande Expediente 
 
Oradores Inscritos:   
Rejane Paula Pauletti Biessek, Bancada do PT. 
 
VI - Período da discussão e votação da matéria constante na Ordem do Dia: 
  
PROJETO DE LEI Nº 037/21, DE 27 DE JULHO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar servidor por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público na forma que especifica, e dá outras 
providências. 

Autoria: Executivo Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/21, DE 27 DE JULHO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público na forma que especifica, e dá outras 
providências.  
Autoria: Executivo Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 039/21, DE 27 DE JULHO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público na forma que especifica, e dá outras 
providências. 
Autoria: Executivo Municipal 
 
INDICAÇÃO N° 05/2021, de autoria das Vereadoras da bancada do PT. As quais  

solicitam ao Poder Executivo Municipal, através do Excelentíssimo Prefeito, e juntamente 

com a Secretaria Municipal de Obras, a construção de redutores de velocidade na Rua 

Amalia Dal Soglio, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Floriano Peixoto, e na mesma rua nas proximidades do número 960, e na  Rua Antonio 

Pauletti, também nas proximidades Escola Municipal de Ensino Fundamental Floriano 

Peixoto.   

 
INDICAÇÃO N° 06/2021, de autoria da Vereadoras da bancada do PT.  A quais solicitam 

ao Poder Executivo Municipal, através do Excelentíssimo Prefeito, e juntamente com a 
Secretaria Municipal de Obras, que seja providenciado a colocação (pintura) de faixas de 

pedestres na  Rua Amalia Dal Soglio e na Rua Antonio Pauletti, ambas nas 

proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Floriano Peixoto, e nos 
cruzamentos das demais vias onde seja necessário.    

 



 

 
VI - Pequeno expediente.  
 
VII - Encerramento e convocação para a próxima Sessão Ordinária que será 
realizada no dia 12 de agosto de 2021, quinta-feira, com início às 19 horas.  
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