
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/02/2023 

 

- Discussão e Votação da Ata de número 003/2023, Sessão do dia 13/02/2023  

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 011/2023  

ASSUNTO:  “Patrolamento e cascalhamento nas estradas da comunidade de 

Faxinal do Posto até a comunidade da Pinheira”.  

- Proposição: Vereador João Prestes   

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 012/2023  

ASSUNTO:  “Recuperação, patrolamento e cascalhamento na estrada que liga 

Inácio Martins até a Comunidade de Gavazoni".  

- Proposição: Vereador Dimas Vier    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 013/2023  

ASSUNTO:  “Melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua Barão de 

Capanema." 

 - Proposição: Vereador Dimas Vier    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 014/2023  

ASSUNTO:  “Solicita ao Poder Executivo Municipal, pintura de faixas nas ruas 

pavimentadas do município e retoque de tinta nas ruas que já possuem faixas”.  

 - Proposição: Vereadores Julio Armando e Martino Kutianski     

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 015/2023  

ASSUNTO:  “Solicita ao Poder Executivo Municipal, limpeza e manutenção no 

espaço existente junto ao Posto de Saúde Central, denominado Praça da Saúde 

(parque, academia e quadra de areia), nas Ruas Rosendo Costa Cristo e 

Visconde de Guarapuava”. 

- Proposição: Vereador Élcio Wszolek     



 

- Leitura do Edital de Convocação de Audiência Pública de Avaliação de Metas 

referente ao Terceiro Quadrimestre de 2022 

  

- Leitura do Decreto 037/2023 do Executivo e da Portaria 005/2023 do Legislativo, 

sobre o Ponto Facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro  

 

- 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 

 

- Segundo 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.  

 

- Próxima Sessão Ordinária dia 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 18 

horas. 

 

 

 

 


