
 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2023 

 

- Discussão e Votação da Ata de número 001/2023, Sessão Ordinária do dia 01 de 

fevereiro de 2023.    

 

- Projeto de Lei n.º 001/2023 (Executivo) 

ASSUNTO:  “Concede Reposição Salarial aos servidores municipais do quadro 

efetivo, incluindo professores, comissionado, agentes políticos, funcionário 

contratados pelo emprego público e educador residente” no índice de 5,93% 

(cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao INPC acumulado no exercício 

de 2022, retroativo ao mês de janeiro de 2023.  

 

 

- Projeto de Lei n.º 001/2023 (Legislativo)   

ASSUNTO:  “Concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo 

Municipal do quadro efetivo, aos agentes políticos (vereadores) e comissionados, 

no índice de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao INPC 

acumulado no exercício de 2022, retroativo ao mês de  janeiro de 2023. 

 

- Requerimento n.º n° 001/2023 

ASSUNTO: Pedido de Prestação de Contas dos últimos 90 (noventa) dias da 

empresa terceirizadora de médicos e cópia do Contrato da nova empresa que 

assumiu Prestação de Serviços Médicos 

Requerentes: Vereadores Élcio Wszolek e Julio Armando Canido Mendez  

Requeridos: Chefe do Poder Executivo e Controle Interno do Executivo Municipal 

 

 

 

 



- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 005/2023  

ASSUNTO:  “Recuperação com patrolamento e cascalhamento na estrada da 

Comunidade Tancredo Neves." 

 - Proposição: Vereador Dimas Vier    

 

- Sem mais matérias a serem lidas no Expediente inicia-se o uso TRIBUNA  

- Para esta fase da sessão os vereadores farão suas inscrições junto ao Primeiro 

Secretário antes do início da mesma     

 

- VOTAÇÕES NA ORDEM DO DIA 

- Sem matérias para votação nesta sessão  

  

- Após a ORDEM DO DIA inicia-se a fase destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL  

- Nesta fase da sessão os vereadores efetuam suas inscrições após o Presidente 

declarar aberto o período, e cada vereador terá o prazo de cinco minutos para 

falar, não podendo ser aparteado. 

 

- Concluída a Explicação Pessoal encerra-se a sessão.  

 

- Próxima Sessão Ordinária dia 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 18 

horas. 


