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Ata da trigésima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada em vinte e um de outubro de dois mil e dezenove, às dezessete horas 

trinta minutos. Considerando que nesse dia haveria a entrega da Moção de 
Congratulação" à poetisa Josiane Aparecida de Deus Leite, recentemente 
empossada como membro da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro 
Sul — ALACS, os vereadores dispensaram o uso daTribuna e Explicação 
Pessoal e também não houve matéria para votação. Após a leitura de um 
trecho da Bíblia pela Vereadora Sandra Daniel o cerimonial da sessão registrou 
a presença do Excelentíssimo Prefeito Municipal Edemetrio Benato Junior; do 
Presidente da Academia de Letras Herculano Batista Neto, do diretor do 
Colégio Parigot de Souza Professor Élcio Wzolek, além da homenageada. 
Passada a palavra ao Presidente para abertura do cerimonial o mesmo 
convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Em nome do Poder 
Legislativo saudou as autoridades presentes, a homenageada, seus familiares 

amigos, e todos os cidadãos que acompanhavam a solenidade. Falou que a 
Moção de Congratulação era prevista em lei e tinha sido proposta pela 
Vereadora Sandra aparecida Daniel e aprovada pelos demais vereadores 
homenageando aquela que era motivo de orgulho no município ocupando a 
cadeira de n.° 35 da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro Sul e que 

Município estava em festa tendo o prazer de ser parte integrante desse 
acontecimento. Passando diretamente às homenagens convidou a Vereadora 
Sandra Aparecida Daniel, proponente da Moção, para fazer uso da palavra. Em 
seguida, o Excelentíssimo Prefeito Municipal Edemetrio Benato Junior, e por 
último o Presidente da Academia de Letras senhor Herculano Batista Neto. 
Dirigindo-se ao centro do Plenário a homenageada recebeu das mãos da 
vereadora proponente a placa representativa da MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO. Devidamente entregue a homenagem, foi cedida à 
Senhora Josiane Aparecida de Deus Leite, que usando a Tribuna manifestou 
seus agradecimentos expressando sua gratidão pelo momento. Após o 
pronunciamento da homenageada o presidente falou que nesse dia Inácio 
Martins viveu um dia especial quando puderam homenagear essa jovem 
mulher que com seu talento elevava o nome do município. Em nome de todos 
os vereadores desejou muito sucesso na sua vida pessoal e profissional e que 
mantivesse esse talento através do qual levava muito distante o nome de 
Inácio Martins, parabenizando pela merecida homenagem. Nada mais 
havendo, de forma especial nesse dia, convidou a todos para a execução do 
hino do município. Encerrou a sessão, e, em virtude da comemoração do Dia 
do Funcionário Público, convocou a próxima sessão ordinária para o dia vinte e 
nove de outubro, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a 
presente Ata que após lida e chada de co fo idade foi assinada 	lo 
vereadores presentes. 


	00000001

