
 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/10/2022 

 

- Discussão e Votação da Ata de número 037/2022, Sessão Ordinária do dia 24 de 

Outubro   

 

INDICAÇÃO DE SERVIÇO n.º 100/2022   

 

ASSUNTO: “Solicita ao Poder Executivo Municipal a implementação de um 

projeto pedagógico de contra turno na Escola Municipal Pedro Antônio Molinari”. 

- Proposição: Vereadores Élcio Wszolek e Laurici José de Oliveira    

 

- Leitura do Ofício 261/2022 do Executivo Municipal em resposta ao 

Requerimento 010 de 2022 do Vereador Marino Kutianski que requereu 

“Informações sobre a obra que está sendo executada no Posto de Saúde Central”.  

 

- Sem mais matérias a serem lidas inicia-se o uso TRIBUNA pelos vereadores. 

 

- Para esta fase da sessão os vereadores farão suas inscrições junto ao Primeiro 

Secretário antes do início da mesma     

 

 

- VOTAÇÕES NA ORDEM DO DIA  

 

- Segundo Turno de votação do Projeto de Lei n.º 018/2022 - Denomina a cancha 

de bocha do município de “Cancha de Bocha Jercey Bastos Cutilaki” proposição 

do Executivo Municipal  

 

 

 



 

- Possibilidade de votação em Primeiro Turno dos Projetos de Leis n.º 020/2022 - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o PPA 2022/2025; a LDO 2022, e a 

Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do município de Inácio 

Martins para o Exercício de 2022 no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e n.º 

021/2022 - Concede Reajuste Salarial aos servidores do Magistério do município 

de Inácio Martins no índice de 5% (cinco por cento), ambos aguardando Parecer 

das Comissões Permanentes.  

 

- 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 07 de novembro, segunda-feira, às 18 horas. 

 

 

 


