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ATA n.° 017/2019 

Ata da décima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
do ano 2019, realizada no dia treze de maio de dois mil e dezenove, ausentes 
os vereadores Sidnei Lopes e Nelso de Andrade. Ao iniciar o EXPEDIENTE foi 
colocada em discussão a Ata da sessão do dia seis de maio, aprovada sem 
ressalvas. Após, foram lidos os Projetos de Leis n.° 014 do Executivo - Dispõe 
sobre a Regularização Fundiária Urbana - REURB, no município de Inácio 
Martins, e n.° 005 do Vereador Nelso de Andrade propondo declaração de 
utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Cachoeira", encaminhados 
para as Comissões Permanentes. Encerrando as leituras o Edital de 
Convocação de Audiência Pública de Acompanhamento e Avaliação das Metas 
Fiscais pelo Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2019, a acontecer 
no dia vinte e sete de maio, às dezessete horas, no Plenário da Câmara 
Municipal. Após, solicitou a leitura do Requerimento para uso da Tribuna 
formulado pela senhora Maria Lucia Sempkio Franco, brasileira, professora, 
portadora da cédula de identidade de n.° 4.072.474-5, SESP - PR; CPF sob n.° 
441.900.189-53, Título Eleitoral n.° 012.730.210.612, 34° Zona Eleitoral, que 
requereu a utilização da Tribuna para expor o projeto "Amo Minha Cidade" 
desenvolvido por alunos do ensino médio do Colégio Estadual Parigot de 
Souza com o objetivo de expor os problemas ambientais do município e 
solicitar apoio dos vereadores para o desenvolvimento de uma campanha de 
conscientização ambiental, projeto a ser apresentado na ocasião pelos alunos 
Daniele Alves e Jean Christofer de Almeida, representando os demais 
participantes. Na ausência da professora Maria Lucia, por problemas pessoais, 
os alunos foram acompanhados pelo professor Élcio Wzolek, diretor do colégio. 
O Presidente convidou os alunos relacionados a usarem a Tribuna e ambos 
relataram as atividades que vinham sendo desenvolvidas dentro do projeto, 
dentre os quais além da questão ambiental também demonstraram 
preocupação com os alagamentos em vários pontos da cidade, em um muitos 
casos devido ao descarte de lixo nas ruas o que ocasionava o entupimento de 
bocas de lobo e assoreamento de manilhas, causando vários transtornos à 
população. Ao final da fala o presidente abriu espaço aos vereadores para que 
pudessem interpelar os oradores em relação ao que tinha sido exposto e todos 
os vereadores usaram a palavra principalmente elogiando o projeto e a 
iniciativa dos alunos e todos colocaram-se à disposição para apoiar a iniciativa. 
Na TRIBUNA o Vereador GILNELSON comentou uma situação que gostaria 
de já ter falado em Tribuna, da qual os Vereadores Jorge e Sidnei tinham 
conhecimento, pois estavam juntos na ocasião por volta de 2014 quando havia 
algumas demandas do município que aguardavam deferimento do governo 
federal sendo naquela época sobre casas populares, infra estrutura urbana e 
da obra de um ginásio de esportes para a escola Pedro Molinari e naquela 
ocasião, em Brasília, tomou a liberdade de fazer alguns requerimentos ao 
então deputado federal Eduardo Sciarra que teve uma participação muito 
importante aqui no município sendo um dos principais direcionadores de 
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recursos. Lembrou que nessa viagem foram atendidos pelo deputado na 
liderança do PSDB quando foram colocados pelo deputado para falar com o 
coordenador do orçamento, técnico responsável por fazer o orçamento da 
União e nesse dia tiveram muita sorte de encontrar aquele pessoal. Contou que 
o deputado havia sugerido que conversassem diretamente com o responsável 
pelo orçamento que no momento não recordava o nome, mas que era uma 
pessoa jovem e foram recebidos pelo mesmo quando pegou os ofícios que 
havia levado e já falou o que conseguiria atender e esse pedido tratava-se da 
obra acabada nessa semana e que ainda seria inaugurada, sendo o ginásio da 
Escola Pedro Molinari, uma obra de pouco mais de oitocentos mil reais. Disse 
ter ficado muito feliz por ter participado dessa situação, pois passados alguns 
dias em que estiveram em Brasília o deputado Sciarra lhe ligou dizendo para 
que ficasse tranquilo, pois intervindo junto ao pessoal do orçamento e o 
governo federal os recursos para essa obra sairiam para Inácio Martins. Disse 
ter recebido a notícia nesse dia de que a obra estava finalizada contando que 
não tinha ido até o local no último ano, pois queria ver essa obra pronta; que 
tinha ficado uma obra excelente e os alunos agora poderiam desfrutar dessa 
área de lazer e de prática esportiva dentro da escola, sendo isso a prova que 
um trabalho quando é bem direcionado mesmo demorando acontece, mas 
estando na parte técnica da vida pública já há onze anos sabia o quanto eram 
demorados os trâmites, e era assim que funcionava, mas era com muito prazer 
que informava que dentro de quinze dias a obra deveria ser inaugurada, para a 
qual já convidou a todos os vereadores a se fazerem presentes onde seria 
encaminhado um convite a todos, sendo uma obra com um sabor muito 
especial também para os Vereadores Jorge e Sidnei que estavam juntos 
quando solicitaram, e que iria atender um público que precisava muito desse 
investimento lá na Vila Nova. O Vereador Gilberto Bello disse ter ficado feliz 
com a noticia, pois tinha visitado algumas vezes a escola e a paralisação 
daquela obra tinha deixado muitos entulhos, ferros de ponta e perigo até de 
criação de cobras, e que já tinha observado que a obra estava concluída e faria 
uma nova visita, mas ficava muito feliz, pois abriria um espaço maior para as 
crianças num local em que dias atrás não tinha condições de circularem pelos 
riscos que existiam. O Vereador GILBERTO BELLO destacou uma reunião 
que aconteceu no plenário da casa na quarta feira anterior onde estava 
presente também o Vereador Jorge e o senhor José Mauricio Batista Chaves, o 
qual estava presente também nesta sessão, em cuja reunião esteve presente o 
Deputado Hussein Bakri atual líder do governo do estado que estava tendo 
uma grande participação no município. Lembrou que no ano anterior através 
desse deputado uma emenda parlamentar para a aquisição de dois caminhões 
possibilitou um acordo que auxiliou para que os alunos que usavam o 
transporte universitário não tivessem custos naquele ano com o transporte, 
valor que tinha chegado a cento e noventa reais mensais em 2017. Falou que o 
deputado esteve presente a seu convite e a casa estava cheia pois tinha 
convidado também todos os presidentes de associações rurais, alunos, a 
diretoria da AMEU e também alguns pais de alunos. Contou que no próximo dia 
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estaria indo à Curitiba junto com o prefeito e o já citado senhor Maurício para 
conversar com um secretário que não lembrava o nome e falar sobre outra 
verba disponibilizada pelo deputado no valor de quinhentos mil reais para 
atender a um projeto feito pelo executivo que seria para aquisição de 
combustível, e que um pouco dessa verba o prefeito disponibilizaria para o 
transporte universitário e novamente diminuiria o custo que estava em cento e 
sessenta e cinco reais e cairia para cinquenta reais mensais, sendo quinhentos 
mil reais para esse ano e mais quinhentos mil para o próximo, onde já 
adiantariam o novo projeto para que no início do próximo ano os alunos já 
tivessem esse repasse. Falou ainda que o deputado disponibilizou também um 
recurso no valor de setecentos e vinte mil reais; que no município tinham vinte 
e quatro associações rurais; que tinham lideranças que tinham apoiado esse 
deputado, citando além de si o Vereador Sidon, Maurício, Alvaro Pasqualin, 
onde juntos decidiram que iriam dividir esse valor entre as vinte e quatro 
associações contemplando cada uma com trinta mil reais para o que cada 
associação já estava fazendo seus requerimentos; que estava presente na 
reunião o secretário municipal Eder Lopes e que iriam fazer os projetos de 
trinta mil reais para cada associação para adquirir equipamentos. Citou o 
exemplo do pessoal da Campina Bonita com quem tinha conversado e que 
iriam solicitar uma carreta, um pulverizador e um pé de pato, que daria em 
torno de trinta mil, e assim seriam numa base de três equipamentos por 
associação. Falou que isso era uma grande conquista e uma grande verba e 
que contando os anos de 2018, 2019 e 2020 seriam mais de dois milhões de 
reais do deputado Hussein Bakri para o município. Também contou que o 
jornalista Kleber do jornal na Hora Notícias tinha feito uma pesquisa e o 
deputado Hussein Bakri venceu essa pesquisa feita por telefone como sendo 
em 2018 o político que mais influenciou no desenvolvimento do município. 
Como apoiador desse deputado repassou que o mesmo tinha contado nessa 
reunião toda a sua trajetória; que tinha sido derrotado nas urnas e ficado como 
segundo suplente mesmo tendo recebido trinta e poucos mil votos e o 
governador havia- chamado para o governo dois deputados e esse teria 
assumido como líder do governo e que o município tinha muito a ganhar com a 
representação que o deputado tinha com o município. Olhando os alunos que 
estavam presentes na sessão, do terceiro ano, afirmou que no próximo ano 
deveriam ser universitários e precisariam do transporte e seriam afetados 
também com o não pagamento total dos custos do transporte. Deixou essa 
notícia e o agradecimento ao deputado com o qual estaria presente no próximo 
dia junto com o secretário de estado para terminar o processo sobre a verba 
desse ano e provavelmente em poucos dias os alunos já teriam esse desconto. 
O Vereador Laurici solicitou aparte perguntando se a liberação dos recursos 
informados nos valores de um milhão de reais para a AMEU e setecentos e 
vinte mil para as associações rurais seriam liberados nesse ano e o Vereador 
Gilberto informou que seria nesse ano onde o projeto para quinhentos mil reais 
de combustível já estava tudo pronto e iria atender os serviços da Patrulha do 
Campo que deveria iniciar os trabalhos no próximo mês de junho por um 
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período de três meses na recuperação de trinta quilômetros de estradas onde o 
prefeito usaria parte dessa verba em óleo diesel para essa patrulha e uma 
parte para a AMEU, e os setecentos e vinte mil seriam também para esse ano 
onde o projeto já estava sendo concluído e pretendiam entregar já na próxima 
semana. O Vereador Jorge também pediu aparte e reafirmou que seriam 
atendidas as vinte e quatro associações rurais com trinta mil reais para 
aquisição de implementos o que seria de grande valia para esses agricultores, 
pois iria favorecer muito suas vidas no campo. O orador ainda falou que as 
associações do Rio Pequeno e Alto da Torre tinham pedido um equipamento 
chamado "encanteirador" sendo equipamentos novos que as associações não 
tinham e que conversando com o prefeito soube que o município tinha perdido 
de comprar esse equipamento, pois teve que devolver uma verba no ano 
passado que tinha sobrado de um projeto que daria para adquirir esse 
equipamento para a secretaria municipal e os produtores poderem usar, mas 
agora estava a critério dos presidentes das associações e a verba seria para 
esse ano. Complementou que o município estava se desenvolvendo e como 
havia falado para os alunos presentes um irmão seu que há anos não vinha 
para cá ficou surpreso de ver como estava ficando bonito Inácio Martins, o que 
no dia a dia não percebiam, mas a pessoa que voltava podia observar o 
desenvolvimento, citando também os oito alqueires próximo ao campo doados 
pela empresa Dallegrave que poderia ser usado pelo município para bem 
público onde poderiam ser feitas várias coisas pelo futuro do município. 
Encerrou citando também a regularização fundiária que segundo a empresa 
responsável até a próxima festa do pinhão seria entregue, sendo conquistas 
dessa administração e de seus mandatos. Na ORDEM DO DIA constou em 
primeiro turno de votação os projetos de leis do executivo de n.° 009/2019 
sobre a cessão de servidores públicos municipais para outros órgãos ou 
entidades públicas, e n.° 011/2019 para implantar o piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Os Vereadores 
Gilnelson e Laurici comentaram sobre ambos os projetos para melhor explicar 
sobre os mesmos ao público presente e ambos restaram aprovados com os 
votos favoráveis de todos os vereadores presentes. Na EXPLICAÇÃO 

PESSOAL o Vereador JORGE agradeceu a presença de todos nesta sessão e 
parabenizou a iniciativa do CEPS e dos alunos colocando-se a disposição 
dizendo que a cada dia estavam aqui lutando pelo desenvolvimento e 
progresso do município que estava progredindo, acreditando sim que os jovens 
de hoje eram o futuro por isso acreditassem e lutassem para buscar aquilo que 
era de melhor. O Vereador GILNELSON também se dirigiu aos alunos falando 
da importância do estudo que em sua opinião era a única certeza de quem 
estudasse para tirar das mãos de outros a responsabilidade pelo seu futuro, 
deixando a mensagem de que não deixassem de sonhar e que o caminho mais 
certo era o caminho da escola. A Vereadora SANDRA registrou sua satisfação 
e parabenizou a Secretária da Educação Marinalda Fernandes pela reabertura 
da Biblioteca Cidadã lembrando ter sido uma das pessoas que cobrou que 
fosse repensado com mais carinho o fato da biblioteca ser reaberta por ser 
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uma pessoa apaixonada por leitura e ficava muito triste ao ver essa biblioteca 
fechada e praticamente abandonada. Manifestou novamente seu repudio ao 
Presidente da República por ter congelado em trinta por cento os recursos para 
a educação lembrando que no próximo dia quinze várias universidades e 
institutos federais iriam paralisar as atividades e isso era bem importante, pois 
dos alunos que estavam saindo do terceirão muitos não tinham condições de 
pagar uma faculdade particular e também era uma pessoa que se não existisse 
uma faculdade pública não teria ensino superior, pois não tinha condições de 
pagar mensalidade em numa faculdade particular, e essa decisão do governo 
lhe entristecia muito porque ao fazer isso e ao sugerir que fossem cortados 
alguns cursos como Filosofia e Sociologia iria podar um pouco dos sonhos de 
alguns dos jovens que sonhavam em ter um ensino superior e se não fosse de 
forma gratuita não conseguiriam realizá-lo, e assim não poderia deixar de 
manifestar seu repudio em relação a isso. Lembrou que no próximo dia dezoito 
de maio seria o "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
contra Crianças e Adolescentes" e que durante essa semana a equipe da 
assistência estava desenvolvendo um trabalho dentro do Colégio Parigot de 
Souza sobre o tema e nesse dia tinha acontecido uma palestra muito 
importante sobre escolhas que lhe fez repensar sobre algumas escolhas do dia 
a dia que poderiam nos levar ao sucesso. Fez um convite a todos a 
participarem de uma passeata para informar a população da importância de 
fazer esse enfrentamento, pois era um dado real e muitas crianças daqui 
sofriam violência, e precisavam mostrar que não estavam sozinhos, existiam 
canais de atendimento, precisando divulgar isso. O Vereador EDMUNDO VIER 
comentou a entrega de maquinário que aconteceu na comunidade de Rio Claro 
onde estava presente o secretário Eder Lopes, prefeito e vice-prefeito, e que 
tinha um convite a todos os vereadores, mas nem todos puderam se fazer 
presente por terem compromisso no final de semana. Lembrou que era de uma 
verba que foram buscar em Brasília junto com os Vereadores Gilnelson, Jorge 
e Sidnei, através de uma emenda do deputado Evandro Roman no valor de 
setecentos e sessenta mil reais, há dois anos, que estava ajudando os 
agricultores com as patrulhas mecanizadas e nessa ocasião foi entregue um 
trator e mais cinco implementos onde puderam ver a felicidade dos agricultores 
em receber esses equipamentos novos e que o prefeito falou que até o final do 
mandato pretendia conseguir que todas as associações tivessem um 
equipamento e ficava muito feliz com esse empenho vendo o município se 
desenvolvendo na agricultura. Também comentou da última viagem que 
fizeram à Brasília em que fez um pedido ao mesmo deputado na área da 
educação para disponibilizar ônibus para o transporte escolar e o que 
dependesse na parte de educação, e que teriam bons frutos no futuro nesse 
setor através do deputado Evandro Roman. O Vereador SIDON endossou as 
palavras do presidente pela visita do deputado Hussein Bakri dizendo que 
também estava tendo esforço de sua parte na busca desse recurso para os 
universitários que passariam a pagar um preço mais justo para desempenhar 
seus estudos e que estava empenhado nessa luta ajudando e contribuindo da 
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forma que podia e dentro das possibilidades buscando isso através desse 
deputado para assim poderem melhorar a educação. Justificou ao presidente 
que por tratamento de saúde não pode estar presente nessa reunião e pediu 
desculpas ao Maurício que era também um dos líderes que estava nessa luta e 
disse que mesmo não estando presente não era o motivo de deixar de sempre 
ir buscar o melhor para a população. Falou sobre a questão do lixo comentada 
na apresentação dos alunos concordando que deveria haver uma campanha 
de conscientização para que as pessoas colaborassem mais, pois era mesmo 
uma preocupação, senão sempre teriam problemas de alagamentos devido ao 
lixo posto em lugares inapropriados, por isso concordava que deveria haver 
também uma conscientização das pessoas a esse respeito, pois assim poderia 
ter uma cidade limpa. Parabenizou a iniciativa dos alunos dizendo ser muito 
válida e que com certeza todos tinham uma força para colaborar para que esse 
projeto se tornasse uma realidade e valendo muito para o município. O 
Vereador LAURICI comentou ser o segundo secretário e não o primeiro 
conforme falado pelo presidente e que assim conforme o Regimento da casa 
estava substituindo o primeiro secretário Vereador Nelso, que estava em 
Curitiba nesse dia, dizendo que sempre que precisasse estava a disposição. 
Falou ao professor Élcio que não se cansava de elogiar o Colégio Parigot o que 
não era demagogia, lembrando ter sido funcionário desse e também do Colégio 
Áurea Lopes, e assim muitas coisas podia falar por ter vivido por um período 
curto o dia a dia do funcionamento do colégio que na época em que trabalhou 
tinha a professora Nelsi e o professor Diomedes como diretores e que só tinha 
saído desse trabalho por livre e espontânea vontade, mas não era do gosto da 
direção do colégio porque provavelmente foi um funcionário que pode contribuir 
com alguma coisa, então falava com bastante propriedade pelo fato de ter 
convivido por um período mesmo que curto, de dois anos e pouco, como 
funcionário dessa instituição de ensino. Também comentou o corte de gastos 
na educação para as universidades anunciado pelo Presidente da República 
dizendo ter acompanhado uma entrevista do Ministro da Educação quando o 
mesmo disse que, se a reforma da previdência fosse aprovada esses repasses 
seriam destinados para as universidades dando um entendimento de que 
estariam usando isso como uma moeda de troca e que era lamentável usar a 
educação ou a saúde como moeda de troca, em troca de uma reforma da 
previdência, que em sua opinião era uma coisa que não devia acontecer. Falou 
que em seu entendimento a reforma da previdência tinha que acontecer porque 
governos passados não tiveram a ousadia de fazer essa reforma, mas tinha de 
ser feita de forma justa e atingindo principalmente as classes mais privilegiadas 
e por último chegar nas pessoas que mais precisavam de seus benefícios, 
então tinha que cortar gastos de onde estava sobrando, mas tirar recursos da 
saúde e principalmente da educação era uma atitude lamentável. Parabenizou 
o presidente e demais lideranças que trabalharam para a eleição do deputado 
Hussein Bakri dizendo que para o mesmo de repente seria até cômodo virar as 
costas para o município por já ter colaborado no passado e sabiam que teve 
problemas políticos quando da entrega dos caminhões que eram de recursos 
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dele, mas não o fez e continuava atendendo até pelo compromisso que tinha 
com os que colaboraram com a sua eleição, e que estando no governo o 
governador Ratinho Junior com certeza daria toda a assistência para que o 
deputado pudesse também cumprir e honrar com seus compromissos. Ao final 
o presidente falou também sobre o Presidente da República questionando o 
que podiam esperar desse presidente que para falar em cadeia nacional 
precisava pegar um papel e ficar lendo igual a um aluno de primário, lembrando 
que o ex-presidente Lula fez história na ONU e em outros países ganhando 
prêmios pelo combate à fome e investindo maciçamente na educação em 
programas como FIES, PROUNI, Ciência sem Fronteiras, PRONATEC e tantos 
outros, e hoje vendo um governo incentivando o povo a usar armas; 
incentivando a ensinarem crianças a atirar, e cortando trinta por cento dos 
repasses para universidades federais era triste e lamentável. Fez uma 
comparação ocorrida há pouco tempo onde o ex-governador Beto Richa havia 
surrupiado trinta milhões de reais da educação quando da Operação Quadro 
Negro, recursos que seriam usados na construção de colégios estaduais, e que 
isso além de outras pilantragens tinha custado ao ex- governador a *sua vida 
política e futuramente ainda iria para a cadeia. No caso atual disse que o 
governo não estava roubando dinheiro, mas ao cortar investimentos na 
educação e querendo cortar também alguns cursos lembrou que certa vez o 
governador Beto Richa falou que não incentivava que policiais militares 
tivessem ensino superior porque com ensino superior não obedeceriam os 
comandos, o que queria dizer que quanto mais burros melhor, sendo essa 
também a mentalidade desse governo onde estava tudo preparadinho com o 
Sergio Moro querendo chegar ao Supremo e passo a passo estava chegando, 
pois já havia notícia que seria indicado ao STF, sendo uma pena que tivesse 
esse governo que em sua opinião seria o pior governo da história, mas 
esperava que ficasse apenas esses quatro anos ou talvez nem mesmo esses 
quatro anos, e que o povo tivesse consciência pois se não fosse pela educação 
esse país continuaria de mal a pior. Ainda lembrou que em São Paulo tinha 
sido roubado dinheiro da merenda e ficado por isso; que no Paraná foram 
surrupiados os trinta milhões da educação; casos também em Goiás assim 
como no Brasil inteiro; que aqui no município tinham os casos de vandalismo 
mostrados pelos alunos nesse dia, e se acabassem os investimentos os alunos 
sairiam das aulas e iriam para as drogas e banditismo. Registrou o falecimento 
da senhora Nelsi Aparecida Masquievicz ocorrido no final de semana dizendo 
ser muito amigo e desejando suas condolências à família. Nada mais havendo 
a ser tratado foi encerrada a presente sessão e convocada a próxima sessão 
ordinária para o dia vinte de maio, às dezessete horas e trinta minutos, ficando 
lavrada a presente ata que após lida e achada cq c fornnidade segue 
assinada pelos vereaçiores presentes. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

