
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2023 

 

 

- Discussão e Votação da Ata de número 007/2023, Sessão do dia 13/03/2023  

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 029/2023  

- ASSUNTO: “Criação de programa municipal visando a Dispensação de Kit Maternidade para 

gestantes”.  

- Proposição: Vereador Gilberto Bello    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 030/2023  

- ASSUNTO: “Cascalhamento e manutenção na estrada rural que liga a propriedade do 

Sr. Edson Magno Santini (conhecido como Ede Santini), até o Faxinal dos Matoso”  

- Proposição: Vereador Julio Armando    

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 031/2023  

- ASSUNTO: “Alteração de fluxo para tráfego de veículos em sentido de trânsito único 

da Rua Marechal Floriano Peixoto, qual se inicia no cruzamento da Rua Barão do Rio 

Branco, tendo seu término com a Rua Coronel Tibúrcio Cavalcanti”  

- Proposição: Vereador Marino Kutianski     

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 032/2023  

- ASSUNTO: “Regularização e reestruturação do Cemitério Municipal de Inácio Martins”  

- Proposição: Vereador Marino Kutianski     

 

- INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 033/2023  

- ASSUNTO: “Recuperação e melhorias em via vicinal da comunidade de Cachoeira, 

começando na estrada principal, dando acesso à escola, à igreja e ao restante da vila”.  

- Proposição: Vereador Marino Kutianski     

 



- Convite para a XIV Conferência Municipal de Saúde  

 

- 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 002/2023 do Legislativo (Vereador Marino Kutianski)   

“Institui o Programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Inácio Martins”. 

 

- 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 março de 2023, segunda-feira, às 18 horas. 

 

 

 

 


