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Ata da décima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
do ano 2019, realizada no dia três de junho de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos. Verificada a presença de todos os vereadores 
iniciou-se o EXPEDIENTE com a leitura da Ata n.° 019, da sessão do dia vinte 
e sete de maio, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida foram recebidos 
os Projetos de Leis do Executivo de números n.° 013/2019 — Autoriza a venda 
em leilão de máquinas, equipamentos, veículos e utensílios para escritório de 
recuperação antieconômica, e n.° 016/2019 sobre a implantação do Sistema de 
Controle Interno revogando Leis Municipais n.° 462 e 463/2009, encaminhados 
para análise das Comissões Permanentes, e da Indicação de Serviço n.° 
017/2019 do Vereador Laurici solicitando "estudos através da equipe de obras 
visando realizar serviços de colocação de manilhas na Rua Casario Amarante, 
na Vila Nova a partir da esquina com a Rua Ema Hauagge Roth até o seu 
final", despachada para o Executivo Municipal. Encerrando foi lido o convite do 
Ministério Publico do Trabalho, 9.a Região, em nome da Procuradora Regional 
do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, para audiência coletiva a acontecer 
no dia19 de junho das 14 horas às 18 horas, na Câmara Municipal de 
Vereadores de Irati, para discussão das propostas legislativas de alteração da 
Lei dos Agrotóxicos. Nenhum vereador usou a TRIBUNA nesta sessão. Na 
ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 
014/2019 do Executivo sobre a Regularização Fundiária Urbana, aprovado por 
unanimidade passando a constar como Lei n.° 934/2019 — Dispõe sobre a 
Regularização Fundiária Urbana — REURB, no município de Inácio Martins, 
encaminhada para sanção. Em primeiro turno o Projeto de Lei n.° 010 de 2019, 
também do Executivo, Lei de Diretrizes para Elaboração do Orçamento de 
2020, aprovado com todos os votos. Considerando o interstício de dez dias 
previsto no artigo 241, parágrafo 4.°, do Regimento Interno o presidente 
determinou o retorno do mesmo para votação em segundo turno na sessão do 
próximo dia 17 de junho. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA 
DANIEL fez uma referência sobre a passagem do ex-presidente americano 
Barack Obama pelo Brasil ocorrido na quinta-feira anterior, dia trinta de maio, o 
qual esteve em São Paulo palestrando sobre Inovação Digital e nessa ocasião 
tinha falado muito sobre educação inclusive tendo feito uma crítica ao atual 
presidente brasileiro sobre os cortes na educação. Falou que tinha o mesmo 
como uma referência na política mundial por tudo o que tinha feito em um país 
super desenvolvido como era os Estados Unidos principalmente pela forma 
como tinha tratado toda a população americana. Comentou outra referência 
feita pelo ex- presidente e que servia para todos os vereadores como políticos, 
sendo pessoas que estavam em contato constante com a população, de que o 
mais valioso da educação era aprender a habilidade de analisar a realidade 
como ela é, e que às vezes pecavam nesse aspecto quando olhavam uma 
situação e faziam uma analise sem analisar o contexto, e isso vinha 
acontecendo de uma forma muito recorrente na sociedade principalmente 
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quando se falava em reforma da previdência, conforme tinham tratado na 
reunião passada em que não estava presente, e outros aspectos que vinham 
acontecendo na política no momento, por isso era importante que antes de 
fazerem alguma crítica analisassem a realidade e o contexto em que estava 
inserida para que não formassem opiniões erradas para a população, 
principalmente porque as pessoas lhes questionavam muito com relação a 
isso. Comentou a visita que tiveram nesse dia do presidente da UVEPAR, Julio 
Makuch, bem produtiva tendo esclarecido muitas questões que ainda não 
conhecia, e também parabenizou esse presidente deixando isso registrado por 
que o mesmo vinha colocando a mulher de uma forma bem atuante na política 
e inclusive estaria promovendo um Seminário nos próximos dias voltado 
exclusivamente para o público feminino e isso lhe deixava muito feliz porque 
percebia que a presença da mulher na política ainda era pequena, mas 
acreditava que na próxima eleição teriam surpresas não só aqui no município 
como também a nível de estado, agradecendo ao presidente e dizendo que 
isso lhe deixava muito feliz, em saber que as pessoas conseguiam olhar para 
as mulheres de uma forma diferente na política. Anda falou que a senhora 
Mansa Lucas já era a nova chefe do escritório regional da SEDS em Irati 
parabenizando a mesma dizendo que acreditava que conseguiria dar conta de 
atender essa demanda na área social que era bem grande na região. O 
Vereador EDMUNDO VIER falou em relação à Patrulha Rural que estava 
desenvolvendo um bom trabalho e com o tempo colaborando num período de 
quinze dias teriam um grande avanço na recuperação das estradas que sabiam 
da situação em que estavam, e com esse trabalho teria uma estrada de 
qualidade. O Vereador LAURICI relatou que há cerca de quinze dias 
juntamente com os ex- prefeitos Marino Kutianski e Lauri Setrinski estiveram na 
capital do estado visitando o gabinete do deputado Romanelli e também da 
deputada Cristina Silvestri onde particularmente fez questão de visitar essa 
deputada até porque após as eleições ainda não tinha conversado 
pessoalmente com a mesma tendo em vista que foi uma das pessoas que tinha 
pedido votos para a mesma aqui no município, e foi atrás de recursos até 
porque tinha sido uma das deputadas mais bem votadas aqui. Falou que já 
imaginava o que vinha acontecendo por já vir acompanhando o desenrolar de 
como estavam as coisas no estado, mas não poderia deixar de fazer essa 
visita e reivindicar algumas coisas para a mesma. Explicou que a deputada 
lhes pediu para que fossem vendo as prioridades do município e lhe 
encaminhando, mas no momento o governo do estado não estava liberando 
recursos para nenhum deputado estando praticamente parado nesse sentido, 
onde o pouco de recursos que o governo vinha liberando era somente para 
infra-estrutura, mas a deputada tinha se colocado a disposição e assim que 
tivessem liberadas as emendas o município já estaria na lista para receber 
conforme os pedidos que na medida do possível estaria atendendo. Disse que 
lhe preocupou um pouco a fala da deputada de alguns assessores no dia em 
que estiveram lá, inclusive o assessor também do deputado Alexandre Curi, 
César Ribas, quando lhes repassaram que o governo não estava liberando 
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nada de recursos e a sua preocupação era em relação à vinda do deputado 
Hussein Bakri ao município quando o mesmo tinha anunciado recursos para os 
agricultores e universitários e temia que de repente, assim como os demais 
deputados não tinham recursos disponibilizados, não saber de onde o 
deputado Hussein Bakri tiraria esses recursos, mas esperava que conseguisse 
e torcia para isso, porém ficava um pouco temeroso em relação às emendas do 
governo do estado. Concluiu a fala lembrando a festa do Divino Espírito Santo 
no Rio Pequeno deixando o convite a todos os pares em nome da comissão 
organizadora. O Vereador SIDON falou também em relação às estradas 
municipais referindo-se às estradas da região de Faxinai do Posto, Alemainha 
e Góes Artigas que devido ao clima nos últimos estava ainda mais danificada e 
precisava de uma recuperação assim que o tempo melhorasse pedindo ao líder 
do prefeito que levasse esse pedido e dizendo que para a próxima sessão 
apresentaria Indicação de Serviço ao executivo solicitando essa recuperação 
afirmando que o trecho era bastante usado com um grande tráfego de veículos 
também tinha a questão do transporte escolar. Ao final o presidente comentou 
que esteve na última sexta-feira em uma reunião com a promotora do 
GEPATRIA, Doutora Leandra Flores, onde esteve tirando algumas dúvidas que 
já tinha repassado aos demais vereadores e que essa reunião tinha sido muito 
produtiva, pois o GEPATRIA vinha se mostrando como um parceiro das 
Câmaras Municipais e estava lá para ajudar e orientar sendo a segunda 
reunião que teve com a mesma, onde a primeira tinha ocorrido também com 
servidores da casa, e pode ver que esse órgão tinha vindo para ser uma 
parceria orientando para que não viessem a ter problemas principalmente com 
as prestações de contas. Sobre a visita do presidente da UVEPAR contou que 
a Vereadora Sandra Daniel foi convidada pelo mesmo para ser uma das 
palestrantes no Seminário que a mesma tinha comentado parabenizando a 
vereadora dizendo que esperava que fosse fazer essa palestra o que era muito 
bom para essa casa, reconhecendo o trabalho da mesma. Nada mais havendo 
foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia 
dez de junho, ás dezessete horas e trinta minutos. Foi lavrada a presente ata 
que após lida e achada de conformidade segue assinada pelos vereadores 
presentes. 
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