
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/02/2023 

 

- Discussão e Votação da Ata de número 002/2023, Sessão Ordinária do dia 06 de 

fevereiro de 2023.    

 

- Requerimento n° 002/2023 

 

ASSUNTO: Pedido de informações sobre gratificações concedidas a servidores, 

existência de regulamentação de distribuição de honorários de sucumbência da 

Fazenda Municipal, entre outras providências. 

 REQUERENTES: Vereadores Élcio Wszolek, João Devarci Prestes, Julio 

Armando Canido Mendez, Laurici José de Oliveira, Marini Kutianski 

REQUERIDO: Prefeito Municipal  

 

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 006/2023  

ASSUNTO:  “Patrolamento e cascalhamento na estrada da comunidade de 

Quarteirão dos Stresser, passando pela casa da senhora Marina Stresser até a 

casa do Sr Luiz Carlos Lima (conhecido como Pinga)”. 

 - Proposição: Vereador Gilberto Bello    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 007/2023  

ASSUNTO:  “Patrolamento e cascalhamento no prolongamento da Rua Sete de 

Setembro”.  

- Proposição: Vereador Gilberto Bello    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 008/2023  

ASSUNTO:  “Patrolamento e cascalhamento na estrada rural da comunidade de 

Sobradinho, que liga a propriedade do Sr Marciano Prestes (conhecido por Papa-

légua)”.  



- Proposição: Vereador Gilberto Bello    

 

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 009/2023  

ASSUNTO:  “Solicita ao Poder Executivo Municipal manutenção e melhorias na 

rua de acesso a “Vila Javaski” e demais ruas”.  

- Proposição: Vereador Laurici  

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 010/2023  

ASSUNTO:  “Solicito ao Poder Executivo Municipal, recuperação e melhorias da 

estrada rural da comunidade de Rio Pequeno que liga até a propriedade do senhor 

Cesar Tizote”.  

- Proposição: Vereador Marino  

 

 

- 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 das falas      

 

- VOTAÇÕES NA ORDEM DO DIA 

 

- Primeiro turno de votação: 

 

- Projeto de Lei n.º 001/2023 do Executivo Municipal       

“Concede reposição salarial aos servidores municipais do quadro efetivo, incluindo 

professores, comissionados, agentes políticos e funcionários contratados por 

emprego público, no índice de 5,93%, retroativo ao mês de janeiro de 2023.  

 

 

 



 

 

- Projeto de Lei n.º 001/2023 do Legislativo Municipal  

“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, com efeito retroativo a janeiro de 2023”. 

 

 

- 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.  

 

Considerando o trâmite dos Projetos de Leis 001/2023 do Executivo e 001/2023 

do Legislativo, que dispõem sobre a reposição salarial, votados em primeiro turno 

na sessão de 13 de fevereiro, para que sejam aplicados ainda nesse mês em 

favorecimento ao servidor, fica A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2023, por 

aplicação analógica do artigo 156, parágrafo único do Regimento Interno, 

convocada ANTECIPADAMENTE PARA O DIA 15 DE FEVEREIRO AS 18:00 

HORAS. 

 

- Próxima Sessão Ordinária dia 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira, às 18 horas. 

 

 

 

 


