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ATA n.° 001/2020 

Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia três de fevereiro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, abrindo os trabalhos do último período da 
Legislatura 2017-2020. Presentes na sessão todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a ata da sessão do dia dezesseis de 
dezembro de dois mil e dezenove, sendo a mesma aprovada sem ressalvas, 
com todos os votos favoráveis. Após, foram apresentados ao plenário os 
Projetos de Leis do Executivo Municipal de n.° 02/2020 - Autoriza o município a 
celebrar convênio com Universidades e Instituições de Cursos 
Profissionalizantes, e n.° 03/2020 — Dispõe sobre a Capela Mortuária Municipal 
lone Ferreira de Almeida. Considerando que nesse dia, antes do início da 
sessão, os vereadores reuniram-se e decidiram sobre a formação das 
Comissões Permanentes, e nos termos do Artigo 69 do Regimento Interno, o 
presidente declarou formadas as Comissões para o presente exercício, 
conforme o Ato da Presidência n.° 01 de 2020, na seguinte composição: 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Presidente: Vereador 
Gilnelson José Gomes de Oliveira (PSD); Relator: Vereador Jorge Ferreira de 
Almeida (PSD); Membro: Vereador Nelso de Andrade Junior (PSC). Comissão 
de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Presidente — Vereador Sidnei 
Lopes (PSB); Relator — Vereador Laurici José de Oliveira (PSDB); Membro — 
Vereadora Sandra Aparecida Daniel (PR). Comissão de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades Privadas - Presidente — Vereador Laurici José de 
Oliveira (PSDB); Relator - Vereador Gilberto Bello da Silva (PODEMOS); 
Membro — Vereador Sidnei Lopes (PSB). Comissão de Saúde, Educação, 
Cultura, Lazer, Turismo e Assistência Social - Presidente — Vereador Jorge 
Ferreira de Almeida (PSD); Relatora — Vereadora Sandra Aparecida Daniel 
(PR), e Membro — Vereador Sebastião Sidon Vieira (PR). Devidamente 
formadas as Comissões Permanentes determinou a publicação do referido Ato 
e solicitou que fosse dada continuidade ao trâmite dos projetos que restaram 
sem conclusão no exercício anterior, e ainda encaminhou para análise das 
comissões e assessorias os Projetos n.° 02 e 03 de 2020. Aberto o uso da 
TRIBUNA no presente exercício o Vereador NELSO DE ANDRADE foi o 
primeiro a usar a palavra e iniciou dirigindo-se ao novo presidente desejando 
que Deus abençoasse este ano e que as decisões aqui tomadas fossem as 
melhores possíveis em prol da população, desejos que estendeu também a 
todos os vereadores. Falou que o motivo que havia lhe trazido à Tribuna nesse 
dia era para registrar o falecimento do senhor Antonio Dziurkowski lembrando 
que através da Lei n.° 568/2011 havia concedido a essa pessoa Título de 
Cidadão Honorário de Inácio Martins. Lembrou que a época, de vez em quando 
visitava a APAE e o seu Antônio era então motorista de um ônibus que nem 
tinha condições de conduzir aquelas crianças; que na época o mesmo estava 
se aposentando e as professoras lhe falavam muito bem do mesmo; que 
cuidava das crianças pegando do lado de fora e colocando dentro do ônibus, 
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pois o ônibus que dirigia não oferecia condições nenhuma de atender os 
alunos, e por esse motivo em uma sessão solene tinha lhe homenageado pela 
pessoa de bem que era e por ter sido um grande amigo seu, uma pessoa com 
a qual dava gosto de conversar e que infelizmente nesse dia tinha falecido. 
Deixou seus pêsames aos familiares pedindo que Deus lhe desse um ótimo 
lugar, pois aqui na terra tinha sido uma pessoa de bem. Já em outro tema 
contou ter ficado feliz com a notícia que tinha lido em um jornal regional de que 
o Hospital Filantrópico São Francisco de Assis, do município de Rio Azul, tinha 
recebido R$ 1.450.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) dos 
quais R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) tinham sido disponibilizados 
através do Deputado Federal Sandro Alex, com recursos do Governo do 
Estado, e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) através do deputado 
Luiz Cláudio Romaneli através de recursos de emendas. Disse que isso era 
muito bom por ser um apode de recursos em um hospital filantrópico como o 
de Rio Azul porque o mesmo também servia muitas pessoas desse município. 
Falou ter ficado feliz por terem sido dois deputados que tinha ajudado no último 
pleito e que os recursos eram para reforma, compra de equipamentos e 
algumas melhorias, sendo um montante bom para um hospital que muito servia 
a região. O Vereador SIDON VIEIRA também usou a palavra agradecendo a 
Deus pelo início de mais um ano de mandato e se dirigindo ao presidente 
desejou um bom ano de trabalhos dizendo que estavam todos no mesmo barco 
e poderia ter a certeza de que, dentro das possibilidades como vereador, 
estaria sempre de mãos dadas com o presidente. Em relação ao fato ocorrido 
na última sessão do exercício anterior que não teria agradado muito ao 
Vereador Jorge disse que eram coisas que não valiam à pena; que a vida 
passava muito rápido e de repente de um probleminha podiam arrumar um 
problemão; que o Vereador Jorge sempre tinha sido um amigo e inclusive 
tinham morado durante anos em comunidades ligadas, mas como seres 
humanos eram passíveis de erros e portanto achava que a melhor maneira de 
resolver isso seria de sua parte se desculpar caso o vereador tivesse se 
sentido ofendido por alguma palavra que teria dito no calor da emoção, e assim 
estava se redimindo. Pediu ao mesmo vereador, que também tinha cometido 
alguma falha, que se fosse de sua vontade, humildemente como fez, também 
gostaria que fizesse o mesmo. Em relação ao Legislativo disse que sempre 
estavam buscando o melhor para o município e o povo e achava que com 
picuinhas e pequenas coisas era melhor pararem por aqui, seguirem em frente 
e irem á luta. Na ORDEM DO DIA nada contou para votação nesta sessão. Na 

EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILNELSON iniciou dando as boas 
vindas desejando que fosse um ano muito abençoado para todos, dizendo ser 
esse um ano diferente por ser um ano eleitoral, mas conhecia a cada um dos 
membros da casa e assim sabia que todos iriam conduzir seus trabalhos da 
melhor forma durante esse ano, desejando a nova mesa diretora que tivessem 
um bom trabalho e que fossem muito felizes em suas decisões. Endossou as 
palavras do Vereador Nelso na Tribuna em relação ao falecimento do senhor 
Antonio Dizurkoski acrescentando que nesse dia o município perdia um grande 
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martinense, deixando também registrado suas condolências e seus pêsames á 
família. Deixou seus cumprimentos ao Vereador Sidon parabenizando pela sua 
iniciativa dizendo que era isso mesmo; que estavam em um caminho que 
deveriam ir construindo e as divergências do dia a dia faziam parte, mas era 
importante também repensarem algumas coisas e isso era bonito e uma atitude 
muito dignificante. O Vereador SIDNEI LOPES igualmente desejou as boas 
vindas e que esse ano fosse de grande produtividade. Registrou a participação 
nesse dia no início do ano letivo da Secretaria da Educação com a abertura da 
Semana Pedagógica onde representou o Legislativo e trouxe o agradecimento 
da secretária da educação pela doação do veículo que fizeram para aquela 
secretaria. O Vereador JORGE BOEIRA iniciou desejando muitas vitórias ao 
presidente nesse novo ano e que Deus os iluminassem e tomassem as 
melhores decisões para o bem comum da população. Solicitou ao Presidente a 
retirada do pedido de abertura de um processo que na última sessão havia 
requerido, na forma como o Vereador Sidon tinha relatado, dizendo também 
que muitas vezes no calor da emoção acabavam mesmo sem querer 
ofendendo ou machucando uma pessoa quando talvez nem fosse a expressão 
que queriam usar naquele momento, mas o que valia era somar juntos pelo 
bem da população, não ter divergências entre si mesmos e sim buscar o que 
fosse de melhor para cada cidadão martinense a cada dia, que era o objetivo 
de cada um que estava aqui. Se dirigiu ao Vereador Sidon dizendo que da 
mesma forma que havia se retratado na Tribuna também estava fazendo o 
mesmo. Falou de índices do Governo Federal dizendo que a criminalidade 
havia caldo um pouco no país e o que podiam observar era menos homicídios 
e mais bandido morto; que a Rede Globo estava criticando isso, mas achava 
que estavam equivocados e em sua opinião era melhor bandido morto e o 
cidadão de bem vivo, e se a polícia tivesse aumentado um pouco as mortes por 
policiais isso era bom porque já havia trazido mais vidas inocentes sendo 
poupadas; que bandidos chegavam e não mediam consequências para matar 
pessoas inocentes, e nesse aspecto era um ponto positivo para o país 
comparando que tinham países com leis mais rigorosas onde bandido não se 
criava, e aqui no Brasil tinha começado a melhorar, e esperava que melhorasse 
muito mais. O Vereador NELSO também parabenizou os vereadores Sidon e 
Jorge pelas palavras proferidas por ambos dizendo que isso era muito bom 
para o ambiente dentro da casa e era importante, pois ainda tinham mais um 
ano para trilharem juntos. Disse que sempre que podia falava bem desse 
legislativo até porque em um quarto mandato que estava tinha um pouco de 
propriedade para falar e via que esse era muito forte na questão de trazer 
recursos para o município, não desmerecendo os outros mandatos, mas 
deviam fazer uma soma desses recursos, o que era bom terem em mãos nesse 
ano eleitoral para mostrarem à população o que tinham trazido e o que esse 
legislativo tinha colaborado para o crescimento do município; que era 
importante que as pessoas soubessem e sempre que conseguia se manifestar 
fazia essa colocação por ser importante o povo saber do trabalho dos 
vereadores. Disse que o que vinha lhe preocupando nesse início de ano eram 
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adas do interior visto que as chuvas tinham degradado bastante as 
e radas e começaria a ter problemas com o transporte escolar, e assim torcia 
para que o executivo começasse a trabalhar firme nas estradas porque teriam 
bastante problemas, o município era grande e quanto antes começasse 
amenizaria esse problema que todo ano acontecia. O Vereador LAURICI 
também deu as boas vindas a todos e desejou um ano de muito sucesso onde 
suas atitudes aqui pudessem servir em melhorias em prol da população; que 
era um ano atípico por se tratar de um ano eleitoral em que os nervos ficavam 
à flor da pele e era normal que existisse alguma discussão, mas sempre as 
discussões aqui, até então, tinham sido por divergência de idéias e pela forma 
de pensar e atuar de cada vereador. Conforme o vereador Nelso e o Vereador 
Gil já haviam feito também deixou seus votos de sentimentos à família do 
senhor Antonio Dziurkoski. Falou sobre a inauguração da Capela Mortuária 
lembrando que ao final do ano anterior tinha enviado um ofício ao executivo 
pedindo explicações a respeito do recurso que havia sido repassado do antigo 
Clube Guarapuavinha para conclusão dessa obra. Parabenizou a todos os 
envolvidos desde o início desse projeto até a conclusão, inclusive ao Rotary 
que teve uma participação muito importante, obra essa denominada de lone 
Ferreira de Almeida. Disse que não esteve presente na entrega da obra porque 
junto com o Vereador Nelso estiveram em um evento promovido pela AMP 
juntamente com a AMCESPAR, sendo uma palestra com relação às novas 
regras eleitorais entre outros assuntos. Contou que ao final dessa palestra 
conversaram com o Neto Brustolin, assessor do Secretário Sandro Alex, e que 
o mesmo lhes confirmou que estava bem encaminhado o projeto de 
pavimentação envolvendo as ruas próximas a igreja matriz, a escola Scheleder 
e da APAE, para a qual já tinham um compromisso do mesmo quando junto 
com o prefeito Junior e o Vice Klevinho estiveram ao final do ano passado na 
Secretaria de Infra-estrutura, e nesse dia tiveram a informação que já estava 
bem encaminhado, e assim torcia para que em breve estivesse liberado esse 
recurso para mais essa importantíssima obra na cidade, que iria melhorar a 
vida das pessoas onde a obra atingisse. O Vereador GILBERTO BELLO 
iniciou desejando uma boa gestão ao Vereador Dimas dizendo que a casa 
estava em boas mãos e tinha a certeza que seria um ano bom. Também 
comentou o falecimento de seu amigo pessoal, senhor Antonio Dziurkoski, 
deixando os pêsames à família pedindo que Deus a confortasse. Em relação a 
Capela Mortuária disse ser uma obra da qual a classe política não tinham muito 
a comemorar, pois devia existir já há uns trinta anos, e ainda tinha sido feita 
com incentivo do Rotary Club e dinheiro do Clube Guarapuavinha; que tinha 
demorado demais, mas enfim estava aí, porém tinha sido um descaso com a 
população. Em relação ã fala do Vereador Jorge sobre o governo Bolsonaro 
falou que no último ano também teve um crescimento de quatro milhões e meio 
de pessoas abaixo da linha da pobreza, pessoas que viviam nas ruas, sendo 
essa também uma estimativa de crescimento do governo que poderia citar. O 
Vereador SIDON também comentou o falecimento do senhor Antonio 
Dziurkoski do qual disse que era grande amigo, pedindo a Deus que 
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confortasse toda a família. Mais uma vez desejou um ótimo trabalho aos 
vereadores que compunham a mesa diretora e também aos demais colegas 
vereadores, com os quais estavam juntos na luta, desejando um ano de 2020 
com muito trabalho para que pudessem deixar suas marcas, o que com certeza 
já estava preparada e deviam cada vez mais melhorar. A Vereadora SANDRA 
DANIEL somente desejou um bom ano a todos os vereadores e também ao 
novo presidente, que tinha o desafio de ser presidente em um ano de eleições 
municipais, mas estavam aqui para lhe ajudar e com certeza Deus lhe daria 
muita luz, muito discernimento e sabedoria para conduzir com êxito como os 
presidentes anteriores conseguiram conduzir essa casa. Concordou com o 
Vereador Nelso que vinham fazendo um trabalho bom, mas infelizmente não 
divulgavam muito isso, mas como esse era um ano atípico de repente 
conseguiriam fazer isso e assim esperava que tivessem um bom ano e que 
fizessem o possível para que isso se concretizasse. Igualmente registrou o 
falecimento do senhor Antonio Dziurkoski dirigindo palavras de conforto para a 
família. Parabenizou os Vereadores Sidon e Jorge dizendo ser da opinião de 
que era muito sábio quando a pessoa reconhecia um erro; que algumas 
pessoas achavam isso humilhante, mas achava de uma sabedora incrível a 
pessoa pedir desculpas e pedir perdão; que não havia vergonha alguma nisso, 
ao contrário, era sinônimo de crescimento e de evolução, e que estavam aqui 
na Terra para evoluir mesmo, e isso lhes amadurecia enquanto políticos e lhes 
engrandecia também. O Presidente disse ser um momento de gratidão; que 
ficava muito feliz e também desejava muitas felicidades a todos os colegas 
vereadores para sempre continuarem unidos, afirmando ter sido um gesto lindo 
dos vereadores nesse dia conversando e se desculpando, o que era uma 
gratidão para todos e que com o município unido assim podiam ter a certeza de 
que iriam juntos suprir todas as necessidades, pois a união sempre fazia a 
força. Encerrou endossando os comentários dos demais vereadores ao 
falecimento do senhor Antonio Dziurkowski e as palavras de conforto dirigidas 
à família do mesmo, e nada mais havendo a ser tratado convocou nova sessão 
ordinária para o próximo dia dez de fevereiro, no mesmo horário. Da sessão foi 
lavrada a presente Ata que após lida, discutida, e achada de conformidade foi 
assinada por todos os vereadores presentes. 

Azia, 4-204- 
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