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ATA n.° 033/2019 

Ata da trigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE, o presidente colocou a Ata da sessão do dia nove de setembro 
em discussão, sendo aprovada sem ressalvas, e solicitou a leitura do Projeto 
de Lei n.° 020/2019 do Executivo estabelecendo o piso salarial dos servidores 
efetivos do município em hum mil, quarenta e sete reais e noventa centavos, 
encaminhado para análise. Não havendo inscritos para a TRIBUNA passou-se 
para a ORDEM DO DIA com o segundo turno de votação dos Projetos do 
Legislativo de n.° 009/2019, Vereadora Sandra Daniel, e n.° 010/2019 do 
Vereador Sidnei Lopes. Ambos foram aprovados com todos os votos favoráveis 
e passaram a constar como Lei n.° 944/2019 — "Institui a Semana da 
Educação ao Longo da Vida" e Lei n.° 945/2019 — "Declara de Utilidade 
Pública a "Associação Comunitária Rural Vividence" do Assentamento José 
dias.Em primeiro turno o Projeto n.° 011/2019 do Vereador Gilberto propondo a 
instituição da Semana Municipal de Combate à Pedofilia, também aprovado 
com todos os votos. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA 
DANIEL registrou a presença no Festival FESTIMIRIM promovido pela 
Prefeitura, Secretaria de Promoção Social, escola de música do Professor 
Márcio Belisário e Igreja Nossa Senhora Aparecida e destacou a participação 
dos alunos da APAE que mesmo com todas suas limitações conseguiram fazer 
uma brilhante apresentação. O Vereador DIMAS VIER falou de uma reunião 
que deveriam fazer junto com o prefeito e vereadores do município do Pinhão e 
de Cruz Machado, sobre as pontes na divisa desses municípios as quais já 
havia comentado, deixando o convite aos demais pares que tivessem interesse 
em participar. O Vereador SIDON registrou a participação na festa da 
comunidade de Papagaios no dia anterior parabenizando a comissão 
organizadora e agradecendo a comunidade pela recepção aos participantes. O 
Presidente mais uma vez comentou sobre os serviços que vinham sendo 
executados pela Patrulha Rural que tinha a participação direta do prefeito e 
com isso os trabalhos estavam sendo bem executados contando que o pessoal 
da Patrulha lhe contaram que em Rio Azul, como exemplo, faziam cem metros 
por dia e aqui chegaram a fazer um quilometro com o prefeito estando em cima 
dos serviços para não se perder tempo e assim conseguiriam fazer os quarenta 
quilômetros de estradas até Gavazone talvez sem usar todo o tempo previsto, 
afirmando que o acompanhamento do prefeito era importante, pois a obra era 
incontestável e a estrada estava ficando muito boa. Nada mais havendo foi 
encerrada a presente sessão ficando convocada a próxima sessão ordinária 
para o dia vinte e três de setembro, às dezessete horas e trinta minutos. Foi 
lavrada a presente Ata que após lida e achada de confo 	.de foi assinada 
pelos vereadores presentes. 
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