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ATA n.° 014/2019 

Ata da décima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada em vinte e três de abril de 2019, presidida pelo Vereador 
Nelso de Andrade e secretariada pelo Vereador Laurici Oliveira, na ausência do 
presidente Vereador Gilberto Bello e do vice presidente Sidon Vieira. Ausentes 
também os Vereadores Edmundo Vier e Jorge Ferreira de Almeida, todos 
participando da Marcha dos Vereadores à Brasília, evento da União dos 
Vereadores do Brasil. No EXPEDIENTE considerando a ausência dos 
vereadores relatados e que todos os ausentes fizeram uso da palavra na 
sessão do dia dezesseis de abril, o presidente em exercício decidiu adiar a 
discussão da Ata daquele dia para a próxima sessão ordinária.Nenhunn 
vereador se inscreveu para a TRIBUNA e na ORDEM DO DIA nada constou 

para votação. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILNELSON 
comunicou que estava confirmado para a sexta-feira, dia vinte e seis, a 
formatura dos alunos do curso que estava sendo conduzido entre o SENAI e 
prefeitura para preparar os funcionários que deveriam atuar na empresa de 
confecções a ser instalada. Explicou que como havia sido decidido nesse dia o 
convite ainda não estava pronto e se antecipou formulando o convite a todos os 
vereadores para participar desse evento pedindo a confirmação da presença 
visando a organização do cerimonial que aconteceria às dezenove horas no 
Salão Paroquial São Vicente de Paulo, repassando o convite em nome do 
prefeito para que pudessem acompanhar e estar cumprimentando os 
formandos. O Vereador LAURICI falou de alguns comentários que tinha visto 
no facebook com relação a um problema no forro da Super Creche dizendo que 
não acreditava por ser uma obra com dois meses de inauguração, mas 
algumas pessoas comentavam que parte do forro de gesso havia caído devido 
a uma infiltração de água, deixando registrado sem saber se procedia ou não, 
mas se procedesse enquanto vereadores deveriam alertar o prefeito, que 
talvez se já tivesse ciência também, para que fosse notificada a empresa 
responsável por essa obra. Mais uma vez falou sobre o projeto de lei da APAE, 
novamente na presença das representantes senhoras Joselba e Silvana, 
devido a mais uma vez não terem conseguido votar o projeto, nesse dia porque 
não haveria quorum para reunião das Comissões, e também porque havia 
retornado nesse dia ao executivo e assim não houve tempo hábil para a 
resposta que o Legislativo estava pedindo. Comentou que poderia ser 
convocada uma sessão extraordinária para votarem em primeiro turno ainda 
nesta semana e assim na sessão seguinte pudessem concluir a votação desse 
projeto, por isso deveriam aguardar a resposta do jurídico do executivo. Nada 
mais havendo foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão 
ordinária para o dia trinta de abril, às dezessete horas e trinta minutos, ficando 
lavrada a presente ata que após lida e achada de conformidade foi assinada 
pelos vereadores presentes. 
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