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ATA n.° 022/2019 

Ata da vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia dezessete de junho de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos, com a presença de todos os vereadores. No 
EXPEDIENTE foi colocada em discussão a ata da sessão ordinária do dia dez 
de junho, aprovada sem ressalvas, e lidas as Indicações de Serviço de 
números 018 e 019/2019, do Vereador Sebastião Sidon Vieira, solicitando 
"Recuperação e cascalhamento da estrada do Góes Artigas até Faxinai do 
Posto e Recuperação da estrada principal de São Domingos", encaminhadas 
para o executivo municipal. Nenhum vereador inscreveu-se para usar a 
TRIBUNA. Na ORDEM DO DIA constou para votação em segundo turno o 
Projeto de Lei n.° 010/2019, das diretrizes para elaboração do orçamento de 
2020, aprovado com todos os votos favoráveis passando a constar como Lei 
n.° 935/2019 - "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2020", encaminhada para sanção. Iniciada a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL parabenizou o grupo de pessoas 
que representaram o município no XVII FIMUSA - Festival lratiense de Música 
Sacra, realizado na cidade de lrati no dia dezesseis de junho, dentre os 
participantes o servidor da casa Adalberto, que na ocasião receberam três 
prêmios sendo melhor composição, melhor arranjo e melhor música. Deixou 
seus parabéns à todos que participaram e que representaram muito bem o 
município mostrando mais uma vez quantos talentos existem aqui em Inácio 
Martins. O Vereador EDMUNDO VIER registrou a festa na localidade de Matão, 
do senhor Lauri, também no domingo anterior, da qual participaram também os 
vereadores Nelsinho e Laurici tendo sido uma grande festa na qual disse terem 
sido muito bem recepcionados. Também registrou os parabéns pela conquista 
da premiação no festival comentando pela Vereadora Sandra e desejou uma 
excelente semana a todos. O Vereador SIDON endossou as palavras ao 
servidor da casa em relação à participação no festival citado e desejou uma 
boa semana a todos. O Vereador JORGE BOEIRA comentou em relação à 
Indicação de Serviço apresentada pelo Vereador Sidon parabenizando o 
mesmo pela apresentação, porém, comentou que o pedido de serviços nessa 
estrada já havia apresentado há pouco tempo e também há alguns dias já tinha 
conversado com o prefeito para a regularização. Sugeriu à Vereadora Sandra 
que estava trabalhando com o Código de Ética para aplicarem alguma norma 
para que não ficassem repetitivas as indicações de serviço, pois já era além da 
terceira indicação que apresentava e o Vereador Sidon repetia, e isso para 
quem estivesse vendo as indicações ficava repetitivo demonstrando que os 
vereadores não tinham comunicação e não tinham uma organização, e era 
importante colocarem no Código de Ética que a indicação apresentada não 
viesse a ser repetida no mesmo ano, pois a qual se referia tinha sido a de 
número dez e a apresentada nesse dia era de numero dezoito, sendo então 
bem recente. Acrescentou que era importante discutirem isso como também 
era importante cobrar, mas cada colega deveria respeitar uma indicação 
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anterior conversando com o proponente ou até mesmo saber se já havia 
alguma resposta do prefeito respeitando a questão de ética, senão ficaria um 
negócio meio estranho para os vereadores, usando o termo "chover no 
molhado" para este caso, por serem solicitações em um mesmo período, 
afirmando que não custava serem mais comunicativos uns com os outros, pois 
nesse caso eram de uma mesma região e estavam trabalhando com o mesmo 
objetivo, pelo município e pela população, e assim deveriam procurar saber se 
já havia uma resposta para pedidos anteriores. Em relação ao pessoal do 
transporte escolar disse que alguns choravam de forma errada, pois não 
tinham nem carro adequado; colocavam carros caindo aos pedaços de velhos, 

que deveriam fiscalizar, pois nessas condições quebraria mesmo e assim 
deviam ter competência; se ganhavam uma licitação tinham que fazer como 
era na licitação quando faziam vistorias com um carro e colocavam outros para 

transporte, deixando essa colocação em tom de denúncia porque vinha 
acontecendo; colocavam carros caindo aos pedaços e depois colocavam a 
culpa na administração, mas não era só isso; as estradas tinham trechos ruins 

difíceis, mas na maioria estavam sendo resolvidos os problemas. Encerrou 
reafirmando a necessidade de colocação da sugestão no Código de Ética, o 
que seria muito importante. Nada mais havendo foi encerrada a presente 
sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia vinte e quatro de junho, 
às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a presente ata que após 
lida e achada de conformidade segue assinada pelos vereadores presentes. 
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