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ATA n.° 018/2019 

Ata da décima sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
do ano 2019, realizada no dia vinte de maio de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos com a presença de todos os vereadores. Ao 
iniciar o EXPEDIENTE o presidente colocou em discussão a Ata da sessão do 
dia treze de maio, que restou aprovada sem receber impugnações. Em seguida 
foram lidas as demais matérias na seguinte ordem: Projeto de Lei n.° 006 de 
2019, do Vereador Jorge Boeira, propondo declaração de utilidade pública para 
a Associação de Radiodifusão de Inácio Martins, Paraná, encaminhado para as 
Comissões Permanentes; Indicação de Serviço n.° 015 do Vereador Jorge 
solicitando a "Instalação de novas lixeiras e manutenção de lixeiras já 
existentes", despachada para o Executivo Municipal; do ofício n.° 057/2019 do 
gabinete do Deputado Estadual Luiz Fernando Guerra comunicando que o 
município seria contemplado com o Programa Caixa D'Água, da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, do Governo do Paraná; do oficio n.° 015/2019 do 
Fundo de Previdência do Município de Inácio Martins solicitando as 
dependências do plenário da casa para apresentação do cálculo atuarial no dia 
vinte e dois de maio, às dez horas, e ao mesmo tempo convidando os 
vereadores e servidores para participar da explicação dos dados que 
demonstrariam a situação dos números atuais e futuros do Fundo de 
Previdência, deferido pelo presidente; convite da Câmara Municipal de 
Guarapuava para Audiência Pública sobre o Hospital Regional e Centro de 
Especialidades do Paraná a acontecer às nove horas do dia trinta de maio no 
plenário daquela casa. Nenhum vereador fez uso da TRIBUNA nesta sessão. 

Na ORDEM DO DIA constaram em segundo turno de votação os projetos de 
leis 009 e 011/2019, do executivo aprovados com todos os votos passando a 
constar como Lei N.° 930/2019 - "Dispõe sobre a cessão de servidores 
públicos• municipais para outros órgãos ou entidades públicas" e Lei N.° 

931/2019 - "Fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes 
de combate a endemias do município", encaminhados para sanção. Em 
primeiro turno constou o Projeto de Lei do Executivo n.° 012 sobre 
empréstimos em consignações em folha de pagamento dos servidores 
municipais e n.° 005/2019 do Vereador Nelso de Andrade propondo declaração 
de utilidade pública para a associação comunitária rural da comunidade 
Cachoeira, também aprovados com todos os votos. Na EXPLICAÇÃO 

PESSOAL o Vereador GILNELSON reforçou o convite do Fundo de 
Previdência para a reunião de apresentação do cálculo atuarial enfatizando a 
importância para conhecerem a situação do município em relação ao Fundo de 
Previdência e para verificarem como se comportou o fundo desde o último 
cálculo. O presidente comentou que o STF tinha começado a votação para a 
criminalização da homofobia dizendo que era favorável a isso e tinha que 
acabar com a intolerância religiosa, pois todos tinham o livre arbítrio e estava 
escrito na bíblia que cada um Unha que cuidar de seus pecados e isso não se 
resolveria com agressão e sim com respeito, por isso ficava feliz com a 
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aprovação onde essa classe seria amparada com a nova lei, e lembrou que 
Câmara dos Deputados havia se calado e não assumido essa situação, mas o 
Supremo estava levando adiante o projeto que deveria ser aprovado. 
Relembrou a audiência pública para avaliação das metas fiscais referentes ao 
primeiro quadrimestre de 2019 e também para discussão da LDO a acontecer 
na próxima segunda feira. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 
presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária para o dia vinte e 
sete de maio, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a presente 
ata que após lida e achada de conformida e segue assinada pelos vereadores 
presentes. 
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