
03h 

Câmara Municipal de Inácio M ins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 011/2019 

Ata da décima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia dois de abril de 2019, com a presença de todos os vereadores. 
Iniciando o EXPEDIENTE foi lida e aprovada a Ata da sessão ordinária do dia 
vinte e seis de março. Do Executivo foi lido o projeto de lei de n.° 009/2019 - 
"Dispõe sobre a cessão de servidores municipais para outros órgãos ou 
entidades públicas", encaminhado para análise das Comissões Permanentes. 
Na TRIBUNA o Vereador GILBERTO BELLO informou que no dia anterior 
esteve em Curitiba junto com o Vereador Sidon para encontro com o diretor do 
Paraná Cidade senhor José Elizeu Chociai em busca de recursos para o 
município a fundo perdido e que segundo informações do diretor, ao final do 
mandato anterior a governadora havia gasto todo o dinheiro, mas a partir de 
julho teria verba disponível e assim conseguiria alguma verba para repassar ao 
município, deixando registrado essa informação por terem viajado com 
recursos públicos. Destacou também que na última sexta feira tiveram uma 
reunião onde estavam presentes o prefeito municipal; o Vereador Sidon; a 
diretoria da AMEU; alguns alunos, e mais alguns companheiros que 
representavam o Deputado Hussein Bakri, para repassarem ao prefeito a 
proposta do deputado sobre uma ajuda para a associação visando amenizar 
um pouco as despesas de viagem, onde deixaram acordado nessa reunião que 
o deputado repassaria quinhentos mil reais em emenda para combustível a ser 
usado na recuperação de estradas e que seria destinado um pouco desse valor 
para recuperação de estradas junto a Patrulha do Campo, ficando definido que 
até o final dessa semana o prefeito entregaria o projeto e já tinha também 
entregue oficio ao deputado ficando nas mãos do deputado a liberação desse 
recurso para que até o mês de maio fosse repassado esse valor e fosse 
baixado o valor da mensalidade dos alunos que passariam a pagar cinquenta 
reais para usar o ônibus mais a mensalidade da associação. Contou também 
que esteve junto com o prefeito em uma reunião dessa associação no último 
sábado e isso tinha sido repassado para os alunos, e agora dependia do 
projeto e do deputado para que desse certo, pois a parte que lhes cabia tinha 
sido feita e o prefeito tinha concordado. Em aparte o Vereador Gilnelson falou 
que talvez demorasse um pouco mais na Secretaria da Agricultura que era de 
onde viria esse recurso, pois pela experiência administrativa sabia que nessa 
secretaria os trâmites eram um pouco mais demorados, mas tinha a certeza 
que a parte do município e do deputado seriam rápidas e a preocupação seria 
lá na SEAB. O orador disse que também já tinha pensado nisso, mas a 
promessa do deputado era uma emenda de emergência que segundo o mesmo 
sairia ligeiro, e o que podiam fazer já estava feito e o acordo estava fechado. 
Encerrou dizendo que eram as informações que queria deixar aos pares em 
relação a essas reuniões. A Vereadora SANDRA DANIEL falou da 13.2  
Conferência da Saúde ocorrida nesse dia onde esteve presente junto com os 
Vereadores Sidnei Lopes, Sidon Vieira e Nelso de Andrade, parabenizando 
esse por sua fala que tinha sido bem importante para esclarecer um pouco 
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sobre a atuação dos vereadores, pois como bem tinha falado às vezes as 
pessoas achavam que os vereadores não faziam muita coisa, mas também era 
um erro como vereadores não divulgarem seus trabalhos, e assim pensava que 
isso servisse também para refletirem sobre aquilo que deveriam divulgar mais e 
acabavam não divulgando. Parabenizou o pessoal da Saúde e toda a equipe, 
como também o palestrante Agostinho Basso, enfermeiro e professor da cidade 
de Irati, pela fala simples, clara e até lúdica, sobre o Sistema Único de Saúde 
com um breve resgate histórico sobre a implantação do SUS tendo falado 
também sobre financiamento da saúde acreditando que as pessoas que 
estavam lá entenderam um pouco mais sobre o papel do município no 
financiamento da saúde e principalmente que algumas ações não dependiam 
só do município, tendo sido uma palestra bem produtiva deixando seus 
parabéns ao palestrante e tendo a certeza de que esse dia tinha sido bem 
proveitoso. Informou os pares de um programa novo que estava sendo 
implantado entre o CRAS e a EMATER chamado "Eco Troca" que tinha como 
objetivo fazer com que pessoas de baixa renda tivessem mais acesso a uma 
alimentação de qualidade e com isso fazer com que os agricultores 
conseguissem escoar suas produções, e também preservar o meio ambiente, 
sendo três os objetivos desse projeto. Explicou como o projeto funcionaria 
sendo um experiência que já acontecia como no município de Pinhão, e aqui 
um dinheiro fictício se chamaria "Pila" onde as pessoas recolheriam seu lixo 
reciclável; entregariam a uma pessoa responsável que já estava definida, e 
receberiam em troca esse dinheiro fictício, e aí os agricultores receberiam esse 
dinheiro fictício pela venda de seus produtos dentro do programa e depois 
receberiam de uma empresa o valor real correspondente. Complementou que 
era um projeto que ainda estava sendo pensado, mas que provavelmente seria 
lançado no dia primeiro de maio, e assim que tivessem maiores informações 
repassaria para que pudessem divulgar e fizessem adesão a esse programa, 
pois se conseguissem fazer com que os agricultores produzissem mais o 
município só tinha a ganhar com o aumento de renda. Falou que uma das 
preocupações era que os agricultores ficavam muito atrelados a convênios com 
a prefeitura onde ouviram muitas reclamações e também observaram que 
havia muita angustia por parte dos agricultores, pois nem todos conseguiam 
fazer esses convênios para entrega de merenda nas escolas, mas infelizmente 
a prefeitura não tinha como fazer convênios com todos, e assim precisavam 
buscar alguma forma para que os agricultores produzissem mais aumentando a 
geração de renda, pois só para o consumo próprio era pouco. Encerrou 
dizendo que o projeto estava bem maduro e já definida a pessoa que seria 
responsável por receber os materiais recicláveis e fazer esse pagamento aos 
produtores, e assim tinha tudo para dar certo. Na ORDEM DO DIA nada 
constou para a sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI 
comentou o trabalho que o professor Leandro vinha realizando com jovens do 
município na área esportiva sendo do conhecimento todos que Inácio Martins 
estava sendo representada no Campeonato Sub 17 Copa Nagib Harmuche 
pela equipe conduzida por esse professor. Contou que há alguns finais de 



038 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 	( ) 	) 

-~7-1-000 1.40 

semana esteve assistindo a uma partida da equipe, chamada Primavera, que 
tinha vencido a equipe do Danúbio, de Entre Rios, por um placar bem elástico 
se classificando para a próxima fase nesse dia e que no último final de semana 
tinha vencido a equipe do Olímpico de lrati, se classificando para a semifinal da 
competição. Disse não saber quem seria o próximo adversário, mas o que 
queria era ressaltar o trabalho que o professor Leandro vinha realizando com 
esses meninos com alguns que eram muito bons de bola, pelas dificuldades 
que vinha encontrando para conseguir dar continuidade a esse trabalho 
sabendo que o município muitas vezes não tinha recursos suficientes para 
colaborar com todos os esportes, mas na medida do possível, com a ajuda de 
empresários e amigos que gostavam do esporte o professor vinha realizando 
esse trabalho com os meninos da equipe Sub 17. Deixou registrado que até 
poucos dias haviam prestado homenagem ao pessoal do jiu-jitsu e por isso 
também lembrava esse trabalho que vinha sendo realizado pelo professor 
Leandro. O Vereador SIDON endossou as palavras do presidente em relação à 
viagem até Curitiba dizendo que o mesmo já havia repassado o que deveria 
acontecer a partir do mês de julho reafirmando que o encontro tinha sido muito 
válido. Falou que às vezes eram cobrados de que essa não seria a obrigação 
do vereador, mas conseguiam muitas coisas, pois nesse encontro tinham 
ficado esperançosos de que os pedidos se tornariam realidade e assim sempre 
pensava na população; que nada do que fazia era por política, porque as 
eleições futuras só a Deus pertencia, e talvez ficasse fora da política, e pelo 
menos tinham que dar uma resposta pela confiança que os eleitores tinham 
lhes prestado com o pouco de trabalho que pudessem desenvolver, e no que 
dependesse da administração sabia que precisavam de ter respaldo por parte 
do prefeito, mas enfim iam conciliando algumas outras coisas que iam 
acontecendo. Também endossou as falas em relação à reunião com o prefeito 
sobre a vinda de recursos para recuperação de estradas que já estava certo e 
isso seria muito bom sendo um incentivo também aos estudantes, pois sabiam 
das dificuldades financeiras e que não era fácil, e assim os alunos associados 
teriam uma economia em torno de setenta por cento o que seria muito bom e 
um modo de ajudarem de alguma forma com um pouco de conhecimento que 
tinham para irem buscar alguma coisa. O Vereador NELSO ressaltou a 13.a  
Conferência da Saúde agradecendo o presidente pela honra concedida de 
representar o Legislativo onde se reuniram pessoas do interior, da cidade, e 
muita gente, o que era muito bom, agradecendo por ter lhe confiado a palavra 
naquela reunião e como a Vereadora Sandra havia falado na Tribuna achava 
também importante ressaltarem seus trabalhos de apoio ao Executivo, pois 
eram muitos recursos que conseguiam para o município e na ocasião tinha 
falado que muita coisa que hoje estava acontecendo tinha passado pelo 
Legislativo também, e era bom as pessoas ficarem ao par de seus trabalhos 
porque recebiam muitas críticas e em uma reunião grande onde estavam 
pessoas de todo o município era importante que soubessem também o que 
estavam fazendo aqui, além de legislar e fiscalizar, pois também conseguiam 
recursos que eram de extrema importância para o dia a dia do município e da 
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população. O Presidente disse ter assistido ao jogo comentado pelo Vereador 
Laurici pelo facebook da Rádio Najuá, da equipe Primavera, falando que 
coincidentemente estava montando uma empresa que teria o mesmo nome, e 
afirmando que essa questão de esportes era mesmo muito importante. 
Agradeceu o Vereador Nelso por ter lhe representado como também aos 
demais vereadores que participaram da Conferência de Saúde justificando sua 
ausência por ter compromissos nesse dia e dedicado outros dias da semana ao 
Legislativo e que já não tinha participado de três eventos, mas sempre tinha 
seus representantes. Acrescentou que os universitários teriam uma economia 
de noventa e cinco reais por mês e que na reunião com o prefeito todos tinham 
ficado satisfeitos, e se isso desse certo favoreceria a recuperação das estradas 
e também os alunos universitários. Nada mais havendo foi encerrada a sessão 
e convocada a próxima sessão ordinária para o dia nove de abril, às dezessete 
horas e trinta minutos, ficando lavrada a pre nte ata •ue após lida e achada 
de conformidade foi assinada pelos vereadore pr 
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