
118 
Câmara Municipal de Inácio Mar *ns 

CNPJ 77.778-827/0001-55 

  

   

ATA n.° 032/2019 

Ata da trigésima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia nove de setembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas 
e trinta minutos, com a presença de todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE, nos termos do Regimento Interno, o presidente colocou a Ata 
da sessão ordinária do dia dois de setembro em discussão, sendo a mesma 
aprovada sem ressalvas. Em seguida constou a apresentação do Projeto de 
Lei n.° 011/2019 — Institui a Semana Municipal de Combate à Pedofilia, de 
proposição do Vereador Gilberto Bello da Silva, encaminhado para análise 
pelas Comissões Permanentes e a Moção de Congratulações à poetisa do 
município e membro da Academia de Ciências, Letras e Artes do Centro Sul do 
Paraná, Josiane Aparecida de Deus Leite, proposta pela Vereadora Sandra 
Daniel. Conforme o Artigo 229 do Regimento Interno o presidente colocou a 
Moção em discussão e votação tendo a proposta sido aprovada com todos os 
votos favoráveis e determinou que fosse dado o devido encaminhamento para 
entrega da homenagem. Após foi lido para registro e conhecimento dos pares o 
Acórdão de Parecer Prévio n.° 2612/19, da Segunda Câmara do TCE do 
Paraná, que julgou Regulares as constas do Legislativo Municipal, exercício de 
2018; a convocação de Audiência Pública do Provopar e Prefeitura Municipal 
sobre a Prestação de Contas das duas últimas Festas do Pinhão, e ainda o 
convite para Festival de Música FESTIMIRIM que aconteceria no dia onze de 
setembro no Salão Paroquial numa parceria entre a Prefeitura Municipal, 
Secretaria Municipal de Promoção Social, escola de música do Professor 
Márcio e da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Encerrado o Expediente a não 
havendo inscritos para usar a TRIBUNA passou-se diretamente para a 
ORDEM DO DIA com o primeiro turno de votação dos Projetos de Leis do 
Legislativo de n.° 009/2019, da Vereadora Sandra Daniel, propondo a 
"Instituição da Semana da Educação ao Longo da Vida", e n.° 010/2019 do 
Vereador Sidnei Lopes propondo "Declaração de Utilidade Pública para a 
Associação Comunitária Rural Vividence" com sede no Assentamento José 
Dias, ambos aprovados com todos os votos favoráveis. Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador LAURICI contou que no final de semana, dia oito de 
setembro, junto com o Vereador Nelso, o ex-prefeito Marino e mais alguns 
colegas estiveram prestigiando a festa na comunidade de Três Antas e 
agradeceu a bela acolhida pela comunidade e organizadores. Comentou que 
no próximo final de semana a comunidade de Papagaios também estaria em 
festa e que algumas pessoas da comunidade estiveram em seu 
estabelecimento nesse dia pedindo para que estendesse o convite aos demais 
vereadores. O Vereador SIDNEI LOPES comentou as atividades alusivas à 
Semana da Pátria ocorridas durante a semana anterior da qual outros 
vereadores também puderam participar contando que devido ao mau tempo as 
atividades da sexta-feira anterior foram canceladas e aconteceram nesse dia. 
Registrou seus parabéns aos organizadores como a secretaria de educação e 
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funcionários do setor como também aos professores pelo belíssimo trabalho e 
pelo carinho com que estes tratavam os alunos desde o pré-escolar até o 
ensino médio. Disse que deviam se espelhar nos professores, pois às vezes 
estavam ali para conduzir os alunos também nas horas em que o pai ou a mãe 
não estivessem presentes. Comentou que nesse dia em uma apresentação um 
aluno carregava cartazes com palavras negativas como corrupção, vícios e 
tudo de mal que existia, e ia rasgando essas folhas sendo isso ensinos básicos 
que os pais deviam ensinar a seus filhos e em muitas vezes deixavam de 
explicar e os professores faziam pelos pais. Encerrou pedindo para a Chefe do 
Departamento de Educação Silvana, que estava presente na sessão, que 
levasse os parabéns a todos que estiveram envolvidos na organização da 
Semana da Pátria. O Presidente contou que havia participado dessas 
comemorações na quinta-feira onde pode assistir a apresentação da Escola 
Pedro Molinari e tinha ficado encantado com a apresentação da Escola Rural 
Municipal Dona Amália Schimit Pereira da comunidade de Papagaios, que fez 
uma apresentação com o tema "Alice no País das Maravilhas" e lhe chamou 
atenção a aluna que tinha interpretado a personagem Alice que mostrou um 
grande talento e tinha sido perfeita na apresentação como se fosse uma atriz 
mesmo. Também destacou o trabalho dos profissionais da educação e o 
desenvolvimento das crianças dizendo que nas comemorações da Semana da 
Pátria as crianças foram os grandes coadjuvantes. Nada mais havendo a ser 
tratado foi encerrada a presente sessão ficando convocada a próxima sessão 
ordinária para o dia dezesseis de setembro, às dezessete horas e trinta 
minutos ficando lavrada a presente Ata q 'e após lida e achada de 
conformidade foi assinada pelos vereadores pres ntes. 
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