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Ata da décima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada em trinta de abril de 2019, com a presença de todos os vereadores. 
Ao iniciar o EXPEDIENTE foram colocadas em apreciação as atas das sessões 
dos dias dezesseis e vinte e três de abril, ambas aprovadas sem ressalvas. 
Após, foi lida a Indicação de Serviço n.° 014/2019 do Vereador Jorge Boeira 
solicitando recuperação, patrolamento e cascalhamento nas ruas do bairro 
Curtume, despachada para o executivo municipal. Após, solicitou a leitura do 
Requerimento para uso da Tribuna formulado pelo senhor Eder Lopes, 
brasileiro, portador da cédula de identidade de n.° 125.097.871 SESP — PR; 
CPF sob n.° 095.105.989-09, Título Eleitoral n.° 102.007.050.655, 34a Zona 
Eleitoral, que requereu a utilização da Tribuna para expor atividades realizadas 
pela Secretaria do Meio Ambiente no ano de 2018, inclusive trazendo 
informações sobre o ICMS Ecológico, período em que era titular da pasta, e 
também sobre ações e metas da Secretaria da Agricultura, a qual havia 
assumido neste ano. Nos termos regimentais o presidente deferiu o 
Requerimento formulado e convidou o requerente a usar a Tribuna por dez 
minutos prorrogáveis por igual período. Ao final da fala abriu espaço aos 
vereadores para que pudessem interpelar o orador em relação ao que tinha 
sido exposto e também a outras atividades das secretarias mencionadas, 
estabelecendo o tempo de cinco minutos a cada vereador para suas 
interpelações. Todos os vereadores usaram a palavra e ao final o orador 
colocou-se a disposição para esclarecer eventuais questionamentos que 
viessem a surgir após a sua participação ficando a disposição na secretaria 
municipal, e o presidente agradeceu a participação deixando também a casa à 
disposição desse e dos demais secretários para falarem de questões de 
interesse do município. Na TRIBUNA o Vereador GILNELSON falou que nesse 
dia comentaria notícias boas dizendo que a semana tinha sido marcada por 
dois fatos bem importantes para o município, e quando falava serem bem 
importantes era porque diziam respeito especificamente aos cidadãos 
martinenses, contando que o município tinha recebido a visita da diretoria da 
COHAPAR confessando que estava preocupado pois tinham acontecido 
algumas coisas em setembro e outubro do ano passado, num período pré 
eleitoral, quando anunciaram aqui na casa que o município na pessoa do 
prefeito tinha conseguido receber a regularização fundiária urbana e ficava 
apreensivo nesse período pré eleitoral por não saber o que aconteceria depois, 
se iria ou não dar certo, mas felizmente nessa semana a diretoria da 
COHAPAR numa atitude bem profissional do governador, após cobranças do 
prefeito que não deixou que esse projeto morresse, pois precisava atender a 
população na regularização dos imóveis. Explicou que essa regularização faria 
que todos os imóveis dos bairros que seriam atendidos, inicialmente em 
número de 507 imóveis, e numa segunda etapa em mais 500 imóveis, e ao 
final dessas duas etapas as pessoas que até então detinham apenas a posse 
de seus imóveis se tornariam proprietários, pois teriam um documento que 
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assim lhes declarasse os legítimos donos, podendo vender futuramente com 
escritura ou financiar uma casa em cima de seus imóveis, tornando a vida 
dessas pessoas mais fácil sem ter que provar a ninguém em que titulo era seu, 
sendo uma coisa muito importante com a ordem de serviço já assinada e já 
tendo inclusive acontecido reuniões nas comunidades para tratar disso, tendo a 
esperança que dentro de seis meses a empresa deveria ter esse trabalho 
concluído visto que a mesma queria concluir o mais rápido possível, e o 
município estava disponibilizando toda a estrutura necessária para que isso 
acontecesse. A segunda notícia boa que comentou foi em relação à geração de 
empregos lembrando que isso já tinha sido muito cobrado pelo presidente da 
casa em gestões anteriores, se referindo à formatura dos alunos e alunas 
treinados pelo SENAI e que estavam aptos a encarar o novo mercado de 
trabalho a ser instalado no município, sendo a indústria de confecções. Falou 
que esteve presente na ocasião e pode constatar a felicidade das pessoas em 
concluir o curso e ouvirem principalmente o proprietário da empresa lhes 
dizendo quais seriam os próximos passos da empresa na cidade, que 
inicialmente deveria gerar cinquenta empregos, mas a tendência era de até 
2020 aumentar esse número para cento e sessenta pessoas. Falou que só os 
cinquenta empregos iniciais já valeriam à pena porque seriam cinquenta 
famílias resgatando seus sonhos com emprego, com dignidade, e, sobretudo 
com a vida mais tranquila a seus familiares. O Vereador SIDNEI LOPES iniciou 
a fala citando alguns tópicos trazidos pelo secretário Eder Lopes e também já 
descritos pelo Vereador Gilnelson, sendo a regularização fundiária dentro do 
Programa "Morar Legal", cuja Ordem de Serviço já tinha sido assinada pelo 
Governo do Estado, mais uma vez provando que não era apenas papo furado 
como já tinham ouvido bastante, e outro tema era a formatura ocorrida na 
última sexta feira na qual não pode se fazer presente devido a compromissos 
previamente agendados sendo nesse caso mais uma empresa que se instalaria 
no município e iria gerar empregos, e não mais um barracão que rira ficar 
fechado e parado como tinham ouvido, mais uma obra no município iniciada e 
não terminada, e aí deveria usar as palavras corretas "tampando a boca de 
quem fala o que não sabe". Abordou outro tema sendo um assunto que vinha 
mexendo com os brasileiros, falando de Brasil devido a pesquisas que tinha 
feito especificamente no Paraná sobre "Feminicídio". Falou que ao abrir 
páginas de jornais, revistas, internet ou na televisão podiam observar que a 
toda hora uma mulher era agredida, e o fenninicidio não era só o assassinato de 
uma mulher, mas também as agressões verbais; os insultos; e pelo que havia 
pesquisado na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, no ano de 2018 
foram 162 mulheres assassinadas e 4254 fatos consumados no Brasil de 
mulheres assassinadas. Também falou que vinha assistindo com frequência os 
debates na Câmara dos Deputados e via que ali estava se iniciando a violência 
citando o discurso de um deputado federal chamando uma deputada de "vaca", 
dizendo que independente do que acontecesse; de seu passado, ou do que 
uma mulher tivesse feito, hoje a administração do país estava mais voltada em 
criticar as gestões anteriores do que resolver os problemas atuais. Nesse caso 
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citou os discursos do deputado Sargento Fahur, os quais disse ouvir desde o 
primeiro dia de sua campanha e que até o momento simplesmente sabia falar 
que bandido bom é bandido morto; que não estava defendo bandidos, mas o 
discurso desse deputado era que já tinha cinco pontes de safena e o médico 
havia lhe dado apenas quinze anos de validade, que já estavam vencidos, 
desafiando a quem não tivesse gostado de seu discurso que viesse lhe matar e 
que já tinha matado muitos bandidos, sendo o que esse deputado dizia, mas 
também podia ter matado pessoas inocentes. Lembrou ter visto uma cena nos 
corredores de Brasília de outro deputado chamando a deputada Maria do 
Rosário de vaca, vagabunda, e assim por diante, relacionando a palavra 
feminicidio que também podia ser um insulto ou um xingamento. Comentou 
sobre o suicídio de jovens dizendo que ainda nesse dia tinha visto uma 
postagenn nas redes sociais de um jovem na qual havia feito um comentário, 
sendo muito preocupante, pois o suicídio de jovens era a quarta causa de 
mortes no Brasil e que subiu gradativamente de 2000 à 2016 num percentual 
de 73%. Explicou que havia trazido esse tema por dois motivos: • primeiro 
porque podiam pensar que essas coisas não iriam acontecer em suas famílias, 
mas acontecia, o que a Vereadora Sandra devido a sua formação sabia melhor 
que os demais vereadores que acontecia muito no município, mas estava 
camuflado; que não se preocupavam com esse tipo de coisas e quantas vezes 
ouviam e viam falar que fulano teria batido na esposa e ninguém havia feito 
nada; que eram marido e mulher que estavam brigando e não iriam chegar lá e 
apartar uma briga, e a sua proposta era de irem atrás não da solução desses 
problemas porque não iriam resolver, mas tentar conscientizar as pessoas 
sobre isso; ir atrás de um palestrante para vir até a Câmara e convidar a 
comunidade para uma palestra falando sobre suicídio entre os jovens, 
feminicidio, homicídio e tudo o que envolvia essas questões, porque a sua 
esperança era que melhorassem politicamente e quatro meses era pouco 
tempo para avaliar essas questões no governo, mas confessava que 
desanimava por completo em relação a isso; que a política era tão suja na boca 
de muitos, mas tinham muitas pessoas boas que tinham vontade de fazer 
alguma coisa, e se fossem atrás tinha certeza que conseguiriam para fazer 
principalmente os jovens entenderem o que eram coisas corretas. Falou que 
muitas pessoas que iam conforme a mídia desenhava; que se olhassem o 
momento a Rede Globo só atacava a presidência; que entendia o que podia e 
o que não podia, mas muitas pessoas que assistiam e liam as notícias não 
sabiam interpretar o que estava acontecendo. Deixou o pedido ao presidente e 
aos demais vereadores citando novamente a Vereadora Sandra que tinha um 
bom acesso sobre isso para que tentassem realizar a palestra em relação ao 
assunto. Para encerrar comentou a reunião realizada nesse dia com o senhor 
Marcos Dallegrave com o qual tentavam anular a cláusula da matrícula do 
terreno do centro de produções para naquela área ser instalado um parque 
industrial contando que a proposta não foi aceita, mas que o mesmo teria se 
proposto a liberar a área para qualquer outro empreendimento que fosse 
benéfico para toda a população como um hospital; uma faculdade; um ginásio 
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de esportes; uma pista de caminhada, ou qualquer outra coisa, que retiraria 
essa cláusula e inclusive já tinha pedido para que isso fosse documentado, 
sendo uma notícia boa para a qual o município já iria correr atrás, e o último 
assunto que comentou foi a Festa do Pinhão que já estava com a data definida 
para os dias 28, 29 e 30 de junho. Ao final da fala do vereador o presidente 
entrou no assunto, já que havia sido citado o nome da Deputada Maria do 
Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrando que tinha sido o atual 
Presidente da República, enquanto era deputado, que teria dito que essa 
deputada era uma mulher que não merecida nem ser estuprada, e mesmo 
assim o povo tinha elegido esse cidadão. Na ORDEM DO DIA constou para 
votação em primeiro turno o Projeto de Lei n. 08/2019 do Executivo autorizando 
a celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais para fins de repasse de recursos do FUNDEB. Na discussão o 
Vereador Gilnelson explicou que no censo escolar do ano anterior tinham sido 
apontados os alunos matriculados na APAE e em função disso o cálculo do 
recurso do FUNDEB para esse ano contemplou esses alunos, por isso a 
necessidade de se fazer um convênio para repassar à APAE os valores que 
lhes era cabível pelo FUNDEB. Em votação recebeu todos os votos favoráveis. 
Também em primeiro turno o Projeto de Lei n.° 03/2019 do Vereador Sidon, 
propondo declaração de utilidade pública para a Associação dos Produtores 
Rurais de Faxina! do Posto, igualmente aprovado com todos os votos sem 
receber comentários. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILNELSON 
falou ao Secretário Eder Lopes agradecendo pela presença e dizendo que 
tinha sido muito produtiva a reunião desse dia e era muito bom que 
acontecessem eventos como esse por lhes dar uma noção melhor de como as 
coisas estavam andando. Agradeceu aos demais presentes desejando que 
tivessem uma semana com notícias boas e principalmente que colocassem em 
suas orações o povo da Venezuela e que Deus tivesse piedade daquelas 
pessoas pelo que estavam passando nas mãos do ditador Nicolás Maduro. A 
Vereadora SANDRA DANIEL falou em relação às palavras do Vereador Sidnei 
questionado o que poderia se esperar de um país em que seu presidente não 
respeitava as mulheres, pois aí ficava difícil de até se incrementar uma política 
pública, por isso sempre se colocou contra o presidente atual e continuaria 
sendo contra até que lhe provasse contrário. Com  relação às políticas públicas 
dentro do município nessa área contou que já estava implantado o CREAS — 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que tratava 
justamente dessas questões mais agressivas com relação ao idoso, a mulher e 
a criança, confirmando que o município era muito agressivo à mulher; que 
tinham dados alarmantes e inclusive foram por conta desses dados que 
conseguiram implantar esse equipamento que era da proteção especial da 
Assistência Social. Contou que no CRAS já faziam um trabalho dentro do 
Colégio Parigot de Souza onde junto com a psicóloga Hanna trabalhavam com 
um público específico algumas questões como prevenção ao suicídio, bullying 
e empoderamento, mas poderiam pensar em alargar essa discussão porque 
enquanto profissionais do equipamento de proteção social básica não 
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conseguiam atingir todas as turmas e podiam até discutir isso de uma forma 
mais específica e montar até um seminário para tratar dessas questões porque 
se preocupava muito com essa questão da violência contra a mulher; que tinha 
acesso a um público bem amplo de meninas inclusive adolescentes e podia ver 
que isso acontecia e com muita frequência com crianças, que nessa faixa de 
idade já apanhavam de seus namorados, o que era bem alarmante mesmo, 
concordando que podiam pensar nisso futuramente. Registrou a participação 
na Semana Cultural da comunidade indígena que tinha sido uma experiência 
muito boa tendo a presença do prefeito, do secretário Eder Lopes, e mais 
alguns outros funcionários, onde puderam conhecer um pouco da cultura 
indígena que infelizmente não valorizavam aqui no município reafirmando que 
ter uma aldeia dentro do município dava muito retorno em relação ao ICMS 
Ecológico e assim pensava que para o próximo ano poderiam se mobilizar e 
levar adolescentes e crianças das escolas para participar dessa semana 
cultural e terem outro olhar sobre a cultura indígena que não era valorizada. 
Encerrou lembrando o lançamento do Projeto Ecotroca que estaria 
acontecendo na quadra de esportes ao lado do posto de saúde central no dia 
primeiro de maio a uma e meia da tarde. O Vereador DIMAS VIER comentou a 
participação na Marcha dos Vereadores dizendo que tinha ficado muito 
satisfeito, pois estando no primeiro mandato tiveram a oportunidade de buscar 
conhecimento sendo muito importante a participação em um evento como 
esse, pois puderam adquirir mais conhecimentos e era muito gratificante a 
participação. Contou que na ocasião também foram muito bem recebidos em 
gabinetes de deputados onde tiveram várias discussões em relação ao 
município, agradecendo ao presidente pela oportunidade de participar desse 
evento. O Vereador SIDNEI LOPES falou em resposta ao comentário do 
Vereador Laurici na sessão anterior quando tinha citado o seu nome ao falar de 
uma situação ocorrida na Super Creche explicando que um vazamento de água 
tinha ocasionado queda de parte do forro de uma sala e contou que conforme 
informação do Chefe de Gabinete Ismael, durante o feriado do dia primeiro de 
maio quando não teria aulas esse problema seria resolvido. Deixou os 
parabéns a todos os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalho. O 
Vereador SIDON também comentou a viagem à Brasília dizendo ter sido muito 
válido buscarem conhecimento e também que teriam novidades através dos 
deputados onde conseguiriam recursos para o município. Comentou a 
participação do secretário Eder Lopes na sessão parabenizando pela 
explanação dos assuntos relevantes que trouxe nesse dia deixando aberto 
para que, quando se sentisse a vontade, viesse esclarecer os trabalhos e 
assim como vereadores também poderiam esclarecer algumas situações. O 
Vereador NELSO falou da reunião desse dia com o senhor Marcos Dallegrave 
na qual não tiveram o êxito esperado, que seria liberar para um parque 
industrial que era o que precisava no momento no município, mas que a 
conversa não tinha ficado vaga quando o mesmo tinha manifestado quais eram 
as intenções que tinha com relação ao uso desse terreno, e acreditava que o 
município iria adequar ao que o mesmo tinha pedido e assim foi válida a 
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reunião, pois esse ponto na matricula tinha ficado vago e com a possível 
mudança o município teria uma tranquilidade para quando tivesse alguma obra 
do estado como uma creche ou um posto de saúde já ter um terreno 
disponível. Quanto à entrega dos diplomas na última sexta-feira ao pessoal que 
já estava apto a trabalhar na futura empresa via que esse Legislativo também 
teve uma grande participação no processo desde a instalação dos 
equipamentos, e isso estava acontecendo porque também estavam apoiando 
essa idéia e torcendo para que desse certo esse fomento na geração de 
empregos, acreditando que iria dar certo, mas lhes cabia enquanto legisladores 
e fiscalizadores estarem agora fiscalizando esses recursos, pois era dinheiro 
público que estava investido ali e conforme o Vereador Sidnei havia falado, que 
tinha calado a boca de muitas pessoas, como vereadores deveriam se 
preocupar agora com o uso desse recurso público e com certeza todos iriam 
estar fiscalizando e torcendo, pois já tinham dado o aval ao município para 
emprestar esse recurso do governo do estado junto ao SEDU e com certeza 
iria dar certo. Pediu que Deus iluminasse esse ponta-pé inicial, pois o povo 
estava indo embora do município por falta de empregos, tendo sido esse 
também o tema da conversa nesse dia com o senhor Marcos Dallegrave e a 
instalação dessa empresa viria, de repente, começar um novo rumo no 
município. Ao final o presidente comentou que havia decidido junto aos demais 
vereadores em voltar a sessão para as segundas feiras, mantendo-se o mesmo 
horário. Por esse motivo informou que a participação dos alunos do terceiro 
ano do ensino médio do Colégio Parigot de Souza junto com a professora 
Maria Lucia deveria ficar para o dia treze de maio, o que seria confirmado 
durante a semana. Falou da participação na Marcha dos Vereadores dizendo 
da riqueza de conhecimento nesse evento, pois foram mais de dois mil 
vereadores de todas as regiões do Brasil e nos quatro dias em que ficaram lá 
puderam aprender muito com deputados, senadores, vereadores, e outros 
palestrantes, destacando o trabalho da presidência da UVB, por um vereador 
da cidade de Uraí, no Rio Grande do Sul. Ainda citou o encontro com os 
deputados Vermelho e Evandro Roman que preparariam documentos, e assim 
essa viagem teria um retorno muito grande para o município. Destacou ainda 
que tinham acompanhado uma manifestação indígena contra a decisão do 
Ministro Sérgio Moro de retirar a FUNAI do Ministério da Justiça e repassar ao 
Ministério do Trabalho e os indígenas indignados com isso fizeram um protesto 

qual puderam presenciar. Informou que o Vereador Jorge Boeira havia 
deixado a sessão devido a uma consulta médica e nada mais havendo 
encerrou a presente sessão e convocou nova sessão ordinária para o dia seis 
de maio, próxima segunda feria, às dezessete horas e trinta minutos, ficando 
lavrada a presente ata que após lida e achada de conformidad foi assinada 

a  p os ver dores presentes. 
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