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ATA n.° 005/2020 

Ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado 
do Paraná, realizada no dia dois de março de dois mil e vinte, às dezessete 
horas e trinta minutos, estando ausente o Vereador Sebastião Sidon Vieira. No 
EXPEDIENTE foi lida e colocada em apreciação a ata da sessão do dia vinte e 
seis de fevereiro de dois mil e vinte, a qual foi aprovada sem ressalvas, com os 
votos favoráveis de todos os presentes. Após, foi lido e encaminhado para as 
Comissões Permanentes o Projeto de Lei do Executivo de n.° 05/2020, 
propondo alteração em dispositivos da Lei Municipal n.° 769/2014 que 
reestruturou o Regime Próprio de Previdência do município, para corrigir a 
alíquota de contribuição previdenciária em atendimento á Emenda 
Constitucional n.° 103 de 2019. Em seguida foi lido o Edital de Convocação de 
Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Saúde, 
referente ao terceiro quadrimestre de 2019, a acontecer no dia cinco de março 
de dois mil e vinte, às treze horas, no Plenário da Câmara Municipal. Na 
TRIBUNA o Vereador NELSO falou de sua participação nesse dia juntamente 
com o presidente da casa, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, 
da qual queria repassar alguns assuntos pertinentes. Explicou que a primeira 
fala nessa reunião tinha sido do prefeito que colocou alguns assuntos do 
município sendo um dos assuntos sobre a saúde; que não sabia se era do 
conhecimento dos demais vereadores, mas seria feito um remanejamento no 
atendimento de pessoas do interior aqui para a cidade; que algumas 
comunidades passariam a ter médicos somente uma vez ao mês e nos demais 
dias as pessoas teriam que vir até o PSF Urbano, identificando as 
comunidades de Cachoeira, Leonópolis e São Miguel, e mais algumas que não 
lembrava, mas talvez fossem contempladas também, nas quais o médico iria 
somente uma vez por mês apenas para assinar pedidos de medicamentos. 
Disse que isso iria causar um transtorno e as pessoas deveriam reclamar por 
ter de se deslocar até a sede; que as comunidades de Cachoeira e Leonópolis 
não teriam tanta dificuldade, mas a comunidade de São Miguel era distante e 
não tinham como se deslocar, pois não tinha ônibus, e nas outras duas tinha o 
ônibus que fazia a linha, e uma discussão que talvez tivessem que trazer para 
dentro dessa casa seria a possibilidade de a comunidade usar os ônibus de 
transporte de alunos. Lembrou que talvez esse transporte não pudesse ser 
feito, mas relacionou a necessidade às pessoas que viessem a precisar de 
atendimento e não pudessem vir por conta própria, sendo uma discussão que 
seria pertinente para verem o que podia ser feito nessa situação. Contou que o 
prefeito tinha falado sobre um repasse de recursos, sem citar o deputado, mas 
seria o Deputado Hussein Bakri, sendo uma demanda das associações rurais e 
que o projeto já tinha sido repassado á Secretaria de Agricultura do Estado 
para que viessem os equipamentos solicitados, porém esse projeto precisaria 
ser refeito, mas ainda assim o município deveria conseguir o recurso no valor 
de R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais); que o plano de trabalho feito no ano 
passado teve de ser refeito, pois muita coisa que os agricultores haviam pedido 



Câmara Municipal de Inácio Mar 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

çr 

não cabia no plano apresentado e assim algumas coisas teriam que ser 
mudadas, o que seria muito ruim para os agricultores porque poderia não 
atender as expectativas citando o exemplo da ACOPAC, do Assentamento 
José Dias, que havia solicitado um forno para panificação, e outras 
associações que haviam solicitado seis implementos conhecidos como Vicon. 
Nesse caso disse que já estava tentando viabilizar esses equipamentos junto 
ao Deputado Romanelli e que ficaria bom para os produtores. Ainda comentou 
de um recurso que poderia vir a ajudar a associação de alunos universitários e 
que não viria mais, o que era uma pena porque ajudaria muito os universitários, 
mas não tinha como serem repassados recursos do estado para esta 
associação e lhe parecia que o prefeito não quis fazer o mesmo que tinha feito 
quando vieram dois caminhões para o município e tinha bancado mais uma 
parte do transporte universitário, mas dessa vez não tinha dado certo e não 
sabia se era por um problema de caixa da prefeitura, mas infelizmente os 
universitários ficariam sem essa ajuda. Contou que ao final de sua fala o 
prefeito abriu espaço para as pessoas e o debate foi sobre estradas, onde 
várias pessoas se manifestaram e o prefeito explicou que estava começando a 
recuperação em Mansani e Faxinai do Posto e estavam tentando conseguir 
ajeitar as estradas; que o prefeito teria falado em dois mil e setecentos 
quilômetros de estradas no município e quando esteve na prefeitura falavam 
em mil e trezentos quilômetros, e dois mil e setecentos era bastante e não era 
fácil fazer a manutenção. Da mesma reunião contou que os técnicos da Emater 
presentes informaram que sairiam a partir do dia três de março para reuniões 
em mais de vinte comunidades do interior fazendo apresentações nas 
comunidades sobre crédito rural, aposentadoria rural e sobre erva mate, da 
qual também teve uma reunião da associação no período da tarde desse 
mesmo dia. Parabenizou a Emater por essa iniciativa ao tratar do assunto 
aposentadoria rural porque quando se falava em aposentadoria rural há pouco 
tempo atrás quem tinha um pouco de conhecimento era apenas o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais e era importante esse trabalho, pois muitos 
produtores achavam que ao chegar aos sessenta anos se aposentaria sem 
nunca ter tirado uma nota de produtor e não existia essa possibilidade, e assim 
era importante que a Emater também saísse falar sobre essa situação 
explicando para as pessoas como poderiam se aposentar, pois assim já 
ficariam sabendo melhor da situação, e quando chegasse a hora de se 
aposentar já estariam preparados documentalmente para isso. Ainda sobre 
essa reunião informou que aconteceu eleição para a nova diretoria onde o 
senhor João Lopes tinha sido eleito como presidente e o senhor Sebastião 
Cabral, da comunidade de Faxinai do Posto, como vice-presidente, o que tinha 
ficado muito bom, pois ambos haviam apresentado seus nomes e tinham a 
intenção de trabalhar. Para encerrar fez um comentário político contando ter 
recebido nesse dia em sua casa um pré candidato a prefeito no município 
sendo o senhor Álvaro Pasqualin, que estava vindo para o PSC, partido que 
era o atual presidente, e por essa pessoa ter uma ligação forte com o deputado 
Hussein Bakri este teria lhe indicado o partido e estiveram conversando 
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tranquilamente sobre isso; que o mesmo lhe convidou para continuar fazendo 
parte do partido, mas para isso teria que consultar seus colegas da eleição 
passada, incluindo o líder da oposição Vereador Laurici, mas isso iria ver, pois 
ainda tinham um mês para decidir suas situações. Na ORDEM DO DIA 
constaram em segundo turno de votação os Projetos de Leis do Executivo de 
números 001 e 004 de 2020, ambos aprovados com os votos favoráveis de 
todos os presentes passando a constar como Lei n.° 955 /2020 - "Altera o 
Artigo 1.° da Lei Municipal n.° 814/2015 aumentando de 03 (três) para 04 
(quatro) o número de vagas do cargo de Educador Residente", e Lei n.° 
956/2020 - "Institui o Programa de Recuperação Fiscal — REFIS, no município 
de Inácio Martins", para o exercício de 2020. Em primeiro turno também foi 
aprovado com todos os votos o Projeto n.° 06/2020 propondo a abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento de 2020 no valor de R$ 2.600.000,00 
(dois milhões e seiscentos mil reais). Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a 
Vereadora SANDRA DANIEL parabenizou a equipe da saúde do município que 
tinha trabalhado durante o final de semana para conseguir cumprir a meta de 
vacinação afirmando que embora com uma equipe reduzida a saúde do 
município vinha se destacando a nível regional, estadual e federal. Destacou a 
atuação da enfermeira Silvana, esposa do Vereador Nelso, porque entendia o 
quanto que a equipe era comprometida com tudo aquilo que fazia e embora a 
saúde recebesse bastante críticas, no dia a dia entendia o quanto o trabalho 
era importante e via o quanto eram dedicados, deixando seu elogio a toda 
equipe. Sobre o comentado pelo Vereador Nelso, da atitude da Emater em 
relação a aposentadorias, também deixou seus parabéns afirmando que como 
assistente social também trabalhava com isso todos os dias e via que as 
pessoas só se preocupavam com aposentadoria depois que chegasse a idade 
e no seu dia a dia como profissional procurava orientar todos para que 
contribuíssem, pois a previdência era paga, e infelizmente algumas pessoas 
em alguns setores públicos, inclusive alguns médicos, orientavam que a 
pessoa tinha direito, mas esqueciam de perguntar se tinha contribuído para ter 
esse direito, então, deixava os parabéns para a Emater porque em muitas 
vezes enquanto profissionais eram mal interpretados com as pessoas achando 
que não queriam fazer, mas não era isso, e se a pessoa não contribuísse não 
teria direito a nenhum benefício, e assim era preciso orientar a população 
quanto aos seus direitos. O Vereador SIDNEI LOPES falou sobre a reunião 
dessa tarde da Associação da Erva Mate da Serra da Esperança — Associemse 
e lembrou que a associação já existia desde 2001 e agora tinha sido reativada 
com uma nova atividade que era voltada à produção e incentivo aos produtores 
da erva mate. Contou que já estavam com uma programação e no dia quinze 
de abril teria um dia de campo e também já estavam programando para um 
stand na Festa do Pinhão onde fariam a exposição de alguns produtos e 
equipamentos usados no manejo da erva mate para os quais convidariam 
algumas empresas para expor. Disse que a associação era aberta a todos que 
quisessem participar custando apenas uma anuidade no valor de sessenta 
reais além de uma jóia no valor cinquenta reais; que era o vice-presidente da 
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associação e estava a disposição dos interessados contando ainda que a 
associação estava correndo atrás para conseguirem o selo Cota Mil do 
Ministério da Agricultura, e os cadastros para novos sócios poderia ser feito 
junto ao Osvaldir na Emater. O Vereador JORGE apenas comunicou ter 
recebido durante a última semana um ofício do Deputado Vermelho, o qual 
tinham apoiado e recebido um expressivo número de votos no município, oficio 
este encaminhado a sua pessoa e aos demais vereadores que tinham lhe 
apoiado como os Vereadores Gilberto Ballo e Sidon, a respeito da liberação de 
recursos no valor de duzentos e sessenta mil reais, o que achava pouco, mas 
para início já estava bom, sendo recursos do Programa de Incrementos e 
Ações de Investimentos, recurso especial vinculado ao Ministério da Economia, 
encaminhado ao município nesse momento. Disse que ainda esperava mais 
desse deputado em Brasília, ele que era da base do PSD, sendo mais um dos 
deputados do PSD contribuindo para que esse município tivesse um melhor 
desenvolvimento. O Vereador NELSO comentou que o prefeito nesse dia 
estaria indo á Curitiba após a reunião do CMDR e teria falado na reunião que o 
motivo dessa viagem eram algumas demandas do município e também que iria 
passar na secretaria do Deputado Sandro Alex e parecia que estava andando 
também os recursos do estado para recape asfaltico no valor de R$ 
1.213.000,00 (um milhão, duzentos e treze mil reais) afirmando que se o 
prefeito estava indo até lá, era porque a coisa estava andando. Disse que a 
Vereadora Sandra tinha sido feliz em parabenizar a equipe da saúde, pois 
convivia com esse pessoal e como sua esposa trabalhava no setor sabia o 
quanto eram competentes e o quanto vestiam a camisa no trabalho. Nada mais 
havendo foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária 
para o dia nove de março, no mesmo horário, ficando lavrada a presente Ata 
que após aprovada segue assinada por todos os vereadores presentes. 
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