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ATA n.° 034/2019 

Ata da trigésima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia vinte e três 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 dezesseis de 
setembro em discussão, sendo aprovada sem ressalvas. Solicitou a leitura do 
Projeto de Resolução n.° 005/2019 da Vereadora Sandra Daniel propondo a 
criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, 
encaminhe-se o projeto para as Comissões Permanentes e da Indicação de 
Serviço n.° 025/2019 do Vereador Sidon Vieira solicitando serviços de roçada e 
limpeza nas margens das estradas do interior do município, reforçando a 
Indicação de Serviço n.° 030/2017 que já havia apresentado. Foram lidos ainda 
o Edital de Convocação de Audiência Pública de Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde, convocada pela Secretária Municipal Angela 
Macarroni e de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais pelo Poder 
Executivo, ambas referentes ao segundo quadrimestre de 2019, a acontecer no 
próximo dia trinta de setembro, às 14 e às 17 horas, respectivamente, no 
Plenário da Câmara Municipal. Encerrando, foram lidos o convite da Secretaria 
Municipal de Educação, Prefeitura Municipal, e do Tenente Coronel Jorge 
Alves Lopes, Comandante do Batalhão da Patrulha Escolar, para solenidade de 
formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência — 
PROERD, no dia vinte e seis de setembro, às nove horas, no Salão Paroquial, 
e o Ofício n.° 02/2019 da Associação de Radiodifusão de Inácio Martins 
agradecendo aos vereadores pela aprovação da Lei n.° 941/2019 que declarou 
de Utilidade Pública a Rádio Comunitária Martinense FM. Não havendo 
inscritos para a TRIBUNA passou-se para a ORDEM DO DIA com o segundo 
turno de votação do Projeto do Legislativo de n.° 011/2019, Vereador Gilberto 
Bello, propondo a instituição da Semana Municipal de Combate à Pedofilia, 
aprovado com todos os votos e passando a constar como Lei n.° 946/2019 - 
"Institui a SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE À PEDOFILIA". Em primeiro 
turno o Projeto n.° 020/2019 do Executivo estabelecendo piso salarial dos 
servidores efetivos do município no valor de R$ 1.047,90 (hum mil, quarenta e 
sete reais e noventa centavos), também foi aprovado com todos os votos. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL parabenizou a 
direção do Colégio Estadual Parigot de Souza e equipe de organização do 
evento que marcou as comemorações de cinquenta anos do colégio no último 
sábado, ocasião onde aconteceu um desfile; homenagens aos primeiros 
professores e primeiros alunos, tendo sido homenagens bem marcantes, pois 
acreditava que esse colégios tinha marcado a vida de quase todos e assim era 
importante terem prestigiado este evento. Parabenizou também a todas as 
meninas que desfilaram em especial a Rainha Eliza Martins Castro, a Princesa 
Evelin Letícia Marchek, e a Miss Simpatia Rafaeli Rodovanski. O Vereador 
LAURICI endossou as palavras de Vereadora Sandra sobre as comemorações 
de cinquenta anos do Colégio Parigot de Souza; registrou a presença na festa 
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na comunidade de Campina Bonita e ainda solicitou ao Vereador Sidnei como 
membro do Conselho de Trânsito do município para que fosse resolvida uma 
situação na esquina das ruas Antonio Jacinto de Campos e Rui Barboza onde 
existiam placas de preferencial em ambas as ruas, solicitando que fosse 
corrigido isso para se evitar possíveis acidentes, e também que fosse verificado 
a situação da Rua Castelo Branco na Vila Nova onde não estava definido a via 
preferencial e assim era importante que fossem tomadas providências. O 
Vereador SIDON VIEIRA apenas manifestou agradecimentos. O presidente 
destacou a nomeação do cidadão de Inácio Martins José Maurício Batista 
Chaves que tinha assumido um cargo no setor de Vigilância Sanitária do 
estado na Regional de Irati, por indicação do Deputado Hussein Bakri. 
Registrou a ausência do Vereador Jorge Boeira justificando que o mesmo tinha 
feito uma cirurgia de implante dentário e não tinha possibilidades de 
participação nesta sessão. Nada mais havendo encerrou a presente sessão e 
convocou a próxima sessão ordinária para o dia trinta de setembro, às 
dezessete horas e trinta minutos. Foi lavrada a presente Ata que após lida e 
achada de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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