
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

                  Importante instrumento de exercício da cidadania e participação democrática, a Carta de Serviços ao Cidadão
é baseada na Lei Federal n. º 13.460/2017 que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos

serviços públicos da administração pública.
Visando adequar–se a referida previsão legal, a Câmara Municipal de Ipiranga através desta carta de Serviço, busca

simplificar a prestação de informação ao cidadão, proporcionando a ele o acesso rápido , simples e eficaz.

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

RUA ALCIDES RIBEIRO, NO 30
CEP: 844550-000 IPIRANGA PARANÁ

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

SEGUNDA A SEXTA DAS 8h às 12h  E  DAS 13h às 17h

HORÁRIO DAS SESSÕES

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19h

TELEFONE

(42)32421551

E-MAIL

camaramunicipal@uol.com.br

mailto:camaramunicipal@uol.com.br


OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

       É um canal de comunicação para acompanhar de perto os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Qualquer pessoa
pode apresentar sugestões, críticas, reclamações e representações. As petições podem

ser feitas pelo link.

https://www.camaraipiranga.pr.gov.br/ouvidoria

            O Portal da Transparência é uma ferramenta de acesso livre que possibilita o cidadão ter conhecimento do
funcionamento dos órgãos públicos, como por exemplo: atos normativos, leis municipais, gestão de pessoal, valores
gastos com diárias, despesas públicas, gestão fiscal, licitações e contratos.

                                                                        https://ipiranga.eloweb.net/portaltransparencia/?entidade=4

PROCURADORIA DA MULHER

         Criada por meio da Resolução nº 15/2022, a Procuradoria da Mulher é um órgão do Legislativo que atua na DEFESA
E PROMOÇÃO DOS DIREITOS FEMININOS, por meio da elaboração de políticas públicas e de campanhas de combate à

violência contra a mulher, e na promoção de igualdade de gênero.

https://www.camaraipiranga.pr.gov.br/outros/10/procuradoria-da-mulher

SITE

Legislação municipal
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/ipiranga
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https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=Vereador&ID=65

PAUTAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=Expediente&ID=65&inExpedienteAta=1

PROPOSIÇÕES E INDICAÇÕES
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ProposicaoConsulta&ID=65&

ATAS DAS SESSÕES
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=Expediente&ID=65&inExpedienteAta=2

SESSÕES AO VIVO
https://aovivo.legislador.com.br/legislador_65.html

VÍDEOS SESSÕES ANTERIORES
Câmara Municipal de Ipiranga _ Video - Consulta de 0 (legislador.com.br)
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