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ATA n.° 021/2019 

Ata da vigésima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, do 
ano 2019, realizada no dia dez de junho de dois mil e dezenove, às dezessete 
horas e trinta minutos. Com  a presença de todos os vereadores foi iniciada a 
sessão com a leitura da Ata n.° 020, da sessão do dia três de junho, que foi 
aprovada sem ressalvas. Em seguida foi lido o Ofício da União de Câmaras, 
Vereadores e Gestores Públicos do Paraná — UVEPAR, para o 5.° Congresso 
da União e Fortalecimento da Vereança a ser realizado nos próximos dias doze 
à quatorze de junho. Nenhum vereador inscreveu-se para usar a TRIBUNA e 
na ORDEM DO DIA nada constou para votação nesta sessão. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI comentou sobre sua presença 
no dia anterior na festa da comunidade do Rio Pequeno dizendo ser esta uma 
das maiores festas do interior, muito bem organizada, onde pode ver também 
que a administração tinha feito alguns reparos no local, mas sempre 
presenciava nessas festas certa dificuldade quanto a estacionamento onde os 
participantes precisavam deixar seus carros bem distantes devido à grande 
quantidade de veículos que frequentavam, mas tinha sido uma festa muito 
grande e muito bem organizada deixando seus parabéns aos organizadores na 
certeza de que a cada ano seria melhor, fazendo esse registro por sempre 
estar participando junto com demais companheiros da Vila Nova e assim sabia 
das dificuldades que era organizar uma festa desse porte. O Vereador NELSO 
registrou a presença no evento do Governo do Estado ocorrido na Câmara de 
Vereadores de Irati onde estavam presentes o governador Ratinho Junior, o 
Secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex e alguns deputados 
estaduais dentre eles o deputado Hussein Bakri que era um dos parceiros 
desse município, e na ocasião presenciou a entrega de recursos para a região 
com mais de vinte municípios beneficiados, inclusive Inácio Martins, tendo 
recebido em torno de oitocentos mil reais. Disse ter visto o Governador Ratinho 
empolgado com a distribuição de recursos e gostou das falas do governador e 
do secretário Sandro Alex pela ennpolgação, duas pessoas novas que estavam 
a frente do governo e torcia para que tivessem um excelente mandato nos 
próximos anos. Também registrou a presença na festa do Rio Pequeno 
parabenizando os realizadores dessa festa que estava muito boa, com muita 
gente participando, e que a cada ano vinha aumentando mais o público. O 
Vereador GILBERTO BELLO destacou que durante a semana esteve 
trabalhando no interior do município na região do Assentamento Santa Rita e 
queria dar um destaque ao prefeito que mesmo na data de seu aniversário, no 
último dia cinco de junho, estava o dia todo acompanhando os serviços 
coordenando para que a obra ficasse como ele queria, deixando os parabéns 
pelo trabalho que estava sendo realizado onde a estrada estava ficando boa e 
via que com duas semanas previstas de tempo bom os serviços ficariam bem 
adiantados, deixando esse destaque ao prefeito pelo empenho e pelo trabalho 
que estava realizando. Falou também sobre uma estrada no Assentamento 
Santa Rita que há muito anos não recebia máquinas e tinha sido toda refeita e 
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também feitos dois bueiros, e assim registrava o empenho devido a muitos 
pedidos dos vereadores que existia para aquela estrada que há muito tempo 
mesmo não recebia serviços destacando esse trabalho, pois com isso quem 
ganhava mesmo eram as comunidades com os acessos. Falou sobre a matéria 
veiculada no programa Fantástico do dia anterior e também nos jornais desse 
dia sobre as conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil do ex-juiz 
Sérgio Moro e do procurador da república e coordenador da Lava Jato em 
Curitiba, Deltan Dallagnol, provando o que já sabia: que a condenação do ex-
presidente Lula tinha sido tudo uma farsa e uma condenação eleitoreira; que a 
Lava Jato tinha destruído com muitas coisas do Brasil e colocado pessoas 
como o Lula sem provas na cadeia; que o ex-juiz Sérgio Moro era atualmente 
um Ministro e ainda queria ter atingido seu objetivo, que era ser presidente da 
república, e que tinha sido desmascarada essa grande farsa, mas pela situação 
em que estava o Brasil ficaria por aí mesmo, porém, pelo menos estavam 
sendo desmascarados e as pessoas que não acreditavam estavam vendo 
como funcionava nossa Justiça, nosso Judiciário e o Ministério Público. Nada 
mais havendo foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão 
ordinária para o dia dezessete de junho, ás dezessete horas e trinta minutos. 
Da sessão foi lavrada a presente ata que após lida e achada de conformidade 
segue assinada pelos vereadores presentes. 
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