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Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 028/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUINZE DE AGOSTO DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da vigésima quinta sessão ordinária, terceira sessão do segundo período da 
segunda Sessão Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal 
de Inácio Martins, Paraná, realizada às dezoito horas do dia quinze de agosto de 
dois mil e vinte e dois, com a presença de todos os vereadores. No EXPEDIENTE 
constou a apreciação da Ata de n.° 027/2022, da Sessão Ordinária do dia oito de 
agosto, a qual foi aprovada sem ressalvas nos termos do artigo 159 do Regimento 
Interno. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei n.° 017/2022 — "Altera a lei n.° 
978/2020 que institui o Programa de Proteção ao Jovem Egresso da Instituição 
Casas Lar", de proposição do Executivo Municipal, encaminhado para análise das 
Comissões Permanentes. Após, foi lido o Ofício n.° 218/2022, do Executivo 
Municipal, informando que a partir do dia onze de agosto o servidor Sidnei Lopes 
estava respondendo pela Chefia de Gabinete do Executivo Municipal, e ainda o 
convite do Colégio Cívico Militar Parigot de Souza para o "XXII ENCONTRO COM 
ESCRITORES" a ser realizado no dia 19 de agosto, às 19:30 horas, no Salão 
Paroquial. Sem mais matérias para o Expediente, sem inscritos para usar a 
TRIBUNA e sem matérias para votação na ORDEM DO DIA iniciou-se a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador LAURICI que fez um breve relato 
contando que na semana anterior foi procurado por uma munícipe que juntamente 
com seu filho usava o espaço que chamavam como parque da quadra de areia, 
atrás do Posto de Saúde Central, a qual lha pediu que enviasse um ofício ao 
Executivo para que fossem feitas algumas melhorias naquele espaço como a 
manutenção de alguns brinquedos que já estavam danificados, mas 
principalmente a limpeza do local, quando no momento teria falado para a mesma 
que faria uma Indicação de Serviço ou um Requerimento, mas depois começou a 
refletir e lembrou que já tinham vários pedidos aqui e como tinham na casa o 
combinado de que respeitariam um certo espaço de tempo para fazer uma 
mesma indicação, então, para não ficar repetitivo a Indicação queria deixar 
relatado isso só para conhecimento dos vereadores e principalmente, 
sobrecarregando as vezes o nobre Vereador Ismael, mas sabendo da 
proximidade que o mesmo tinha com o Executivo deixou esse pedido a seu 
conhecimento para que fossem tomadas as providencias porque já tinham várias 
Indicações pedindo melhorias, e assim queria deixar registrado essa fala. Nada 
mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão, ficando convocada a 
próxima Sessão Ordinária para o dia 22/08/2022, no horário regimental. Da 
sessão foi lavrada a presente Ata que após lida e achada de conformidade foi 
aprovada e assinada pelos veçeadores presa, tes. 
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