
 

 

13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 23.05.2022 

-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 13ª 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). 
 
 
 Convocação e convite da Audiência Pública Nº02/2022 
 
 
 
-Expediente> (Pedir ao secretário para ler o que consta no Expediente) 

      Pequeno >  
                                                                               
- Inscrito no Expediente:  

                                       Grande >  

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

ENTRADA: 

PROJETO DE LEI Nº27/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse de 
recursos financeiros para a Associação Institucional da Agricultura Familiar-ASSINTRAF e dá 
outras providências. 

 

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

PROJETO DE LEI Nº. 29/2022: Abre um crédito adicional por excesso de arrecadação no 
orçamento vigente. 

PROJETO DE LEI Nº 30/2022: Abre um crédito suplementar por anulação de dotações. 

 

Em Primeira Discussão e Votação: 

PROJETO DO LEGISLATIVO Nº 03/2022: Cria cargo efetivo para a função de 
controlador interno e de função gratificada para o cargo de assessor de imprensa da Câmara, 
com os respectivos códigos, fixa vencimentos e define atribuições, junto à Lei Municipal nº 
642/2009 e 953/2015 e altera-se a carga horária no cargo de Auxiliar Administrativo e dá 
outras providências 
 
 
 
 
 



 

PROJETO DE LEI Nº 25/2022: Cria Cargo de Técnico em licitações, amplia vagas de 
contador, fisioterapeuta, Assistente social e psicólogo, alterando os anexos I, II, III E IV, na Lei 
Municipal nº 771 de 09 de novembro de 2011 que “Dispõe sobre a criação e organização do 
plano de Cargos, carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Pérola D 
Oeste, Estado do Paraná” e, alterada pela Lei 1.093/2017 e dá outras providência. 

 
-Em única Discussão e Votação: 

INDICAÇÃO Nº 17/2021:Indica ao Executivo Municipal para que sejam tomadas 
providências Administrativas para com a empresa SANEPAR e suas prestadoras de serviços 
sobre a qualidade dos serviços na execução de rede novas, reparos e consertos efetuados no 
munícipio de Pérola D’Oeste – Pr. 
 
INDICAÇÃO Nº 18/2021: Indica ao Executivo Municipal para que seja instalado redutores 
de velocidades tais como lombadas ou tachões em algumas ruas do munícipio de Pérola D’ Oeste. 

 
 

-Em Discussão e Votação: 
 
-Inscrições pessoais: 
 
- Encerra:  

• (Declaro encerrada a 13ª Sessão Ordinária de 2022) 


