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Ata da trigésima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, em quatorze de outubro de dois mil e dezenove, às dezessete horas e 
trinta minutos. No EXPEDIENTE foi colocada em discussão a Ata da sessão de 
sete de outubro, aprovada sem ressalvas. Em seguida, apresentadas as 
Indicações de Serviço de n.° 027 - "Serviços de tapa buracos na Rua Roberto 
Roth, Bairro Curtume, saída para a PR 364" e n.° 028 - "Manutenção e 
consertos em bueiros na Rua Roberto Roth, Bairro Curtume, em frente à 
residência n° 217", ambas da Vereadora Sandra Daniel e n.° 029 solicitando 
"patrolannento e cascalhamento com passagem de rolo compactador no trecho 
de subida da rua de acesso a Igreja Católica da localidade de Góes Artigas". 
Nenhum vereador fez uso da TRIBUNA e na ORDEM DO DIA constou apenas 
o segundo turno de votação o Projeto de Resolução n.° 05/2019 da Vereadora 
Sandra Daniel, aprovado com os votos favoráveis de todos os presentes, 
passando a constar como Resolução n.° 05/2019 - "Dispõe sobre a criação da 
Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Inácio Martins". Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL apenas o Vereador DIMAS VIER contou ter sido 
procurado por atendentes de Unidades Básicas de Saúde em relação à falta de 
água nesses locais onde a situação era preocupante devido à estiagem que 
estava acontecendo, nas comunidades de Rio Claro e Santa Rita, que estavam 
com grande dificuldade. Citou também a comunidade de Cachoeira da qual o 
Vereador Nelsinho tinha conhecimento da situação que já vinha se arrastando 
há longa data contando que devido ao baixo volume de água do rio quase não 
estava indo água até o canal e assim não conseguiam tocar a turbina de 
energia e sugeriu fazerem um oficio ao prefeito para tentarem conseguir uma 
bomba de água o que solucionaria o problema, pois nesse local já tinha um 
poço artesiano e, além disso, tinha o problema com a COPEL e o ponto de luz 
da prefeitura não estava tão longe. Comentou a visita durante a tarde do 
pessoal do SICREDI convidando para a inauguração da agência no próximo 
dia vinte e um dizendo que torcia para que esse banco fosse de grande 
importância para moradores, empresários e agricultores, pois viria a ajudar 
muito a cidade. O presidente registrou a ausência do Vereador Sidon 
comunicando que o mesmo havia lhe avisado através de mensagem que não 
estaria presente devido a problemas de saúde. Nada mais havendo foi 
encerrada a presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária para o 
dia vinte e um de outubro, às dezessete horas e trinta minutos, na qual seria 
procedida a entrega de Moção de Congratulação para a poetisa Josiane 
Aparecida de Deus Leite. Foi lavrada a presente Ata ue após lida e achada de 
conformidade segue assinada pelo veread es pr e t 
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