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ATA n.° 002/2020 

Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi lida e colocada em discussão a ata da sessão do dia três de 
fevereiro de dois mil e vinte sendo a mesma aprovada sem ressalvas, com 
todos os votos favoráveis. Após, foram apresentados os Projetos de Leis do 
Executivo de n.° 01/2020 - Altera a Lei Municipal n.° 814/2015 criando quatro 
vagas de Educador Residente, e n.° 04/2020 - Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS para o presente exercício, ambos encaminhados 
para as Comissões Permanentes e assessorias. Aberto o uso da TRIBUNA a 
Vereadora SANDRA DANIEL comentou sua presença e também do Vereador 
Laurici nesse dia na Aldeia Indígena onde tiveram o prazer de estar junto com 
o senhor Nelson Fiorentino, ocasião em que o mesmo estava divulgando um 
livro que tinha escrito em parceria com a UEPG. Contou que essa obra tinha 
sido lançada em três línguas e tinha achado muito interessante porque falava 
sobre pontos da tradição e da cultura indígena; que estaria sendo editada nos 
idiomas Guarani, Português e Espanhol, e seria colocada em todas as escolas 
indígenas do Paraná, e teve a honra de estar presente. Falou ter recebido um 
exemplar do livro e que foram muito bem recebidos pela comunidade indígena, 
e que no contexto político do momento podiam perceber algum retrocesso no 
que dizia respeito às comunidades indígenas; que infelizmente existia uma 
visão errada do que era ser indígena, muitas vezes se usando um censo 
comum de que os índios não gostavam de trabalhar, mas na verdade a cultura 
dos índios era muito diferente. Lembrou que o atual governo no dia cinco desse 
mês tinha assinado um projeto autorizando a geração de energia elétrica em 
terras indígenas e também a mineração, e assim podiam ver que o atual 
governo• não estava dando a atenção que devia aos indígenas, e como 
martinense tinha orgulho em saber que existia um autor de livro aqui no 
município e que esse livro, que estaria em todas as escolas indígenas do 
estado do Paraná, inclusive teria algumas das edições colocadas em alguns 
países da América Latina onde existia o idioma Guarani, por isso seria editado 
também em Espanhol. Agradeceu todo o pessoal da aldeia pelo convite e pela 
oportunidade de estarem presentes e deixou o exemplar recebido a disposição 
para os vereadores que quisessem vê-lo. Na ORDEM DO DIA constaram para 
votação em primeiro turno os Projetos de Leis do Executivo de números 
023/2019 referente à doação de um imóvel urbano com benfeitorias para a 
Escola Encanto do Aprender, da APAE; n.° 024/2019 criando o Fundo 
Municipal do Idoso — FMDI, e n.° 025/2019 propondo alteração no parágrafo 
único, do artigo 7.°, da Lei Municipal n° 892/2018 que regulamentou a criação e 
a aplicação do Programa de Dispensação de Suplementação Alimentar e 
fraldas para idosos, adultos e crianças com agravantes de saúde específicas, 
atendidas pelo Sistema de Saúde do Município. Os três projetos foram 
aprovados em primeiro turno com todos os votos favoráveis, sem receber 
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comentários. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador SIDON VIEIRA iniciou 
sua fala pedindo ao Vereador Gilnelson, enquanto líder do prefeito, que 
repassasse algumas situações, dizendo que teve a infelicidade de não 
encontrar ninguém da administração nesse dia para repassar algumas 
situações da localidade de Faxinai do Posto, explicando que o chefe de 
gabinete Ismael havia ficado de mandar algum material para arrumarem um 
ponto de ônibus que servia aos alunos da localidade citada e que ficava ao 
lado de sua casa, contando que o vento teria arrancado algumas folhas de 
eterna e assim os alunos acabavam ficando na chuva, e se possível que 
mandassem os materiais e a comunidade mesmo faria os reparos, e o pedido 
ao Vereador Gil era para o mesmo fazer um lembrete visto que o chefe de 
gabinete estava em férias nos últimos dias. Também pediu para que fosse 
levado ao executivo o pedido de recuperação de algumas estradas da mesma 
região, pois alguns pontos já estavam críticos devido a retirada de madeiras 
quando o número de caminhões teria aumentando, e assim estava danificando 
mais as estradas, o que em breve poderia prejudicar o transporte escolar. O 
Vereador NELSO apenas desejou boa semana e que Deus iluminasse o 
caminho de todos. O presidente registrou seus sentimentos à família Rodrigues 
pelo falecimento do aluno Alisson Rodrigues de Toledo contando que esteve 
presente no velório e tinha sido um momento de muita tristeza para a família e 
também tinha ficado muito triste, pois tinha se perdido uma criança, via o 
desespero da família, mas não tinham palavras que confortasse. Comentou 
também a situação em uma antiga escola na Fazenda Velha que já havia sido 
comentada aqui onde existiam enxames de abelhas que estariam causando 
grande perigo, pois no local sempre era feito reuniões do assentamento e que 
tendo conversando com o pessoal da secretaria de educação seriam tomadas 
as providências. Ainda falou de uma estrada que estava isolada na 
comunidade de Mansani da qual o Vereador Nelso tinha conhecimento 
contando que desde o dia anterior tinha agravado mais a situação, e já tinha 
conversado com o prefeito e também seria solucionada essa situação. Sendo o 
que havia foi encerrada a presente sessão ficando convocada nova sessão 
ordinária para o próximo dia dezessete de fevereiro, no mesmo horário, ficando 
lavrada a presente Ata que segue assinada por todos 	vere.fores presentes. 
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