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ATA n.° 021/2020 

Ata da décima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Estado do Paraná, realizada em três de agosto de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, com a ausência do Vereador Gilberto Ballo 
da Silva. Iniciado o EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a Ata da Sessão 
Ordinária do dia vinte e sete de julho, aprovada sem ressalvas. Em seguida foi 
lida a Indicação de Serviço n.° 06/2020 do Vereador Sidnei Lopes solicitando 
"colocação de uma lixeira na Rua Sete de Setembro, em frente à casa lotérica", 
e o presidente determinou o envio da mesma para o Executivo Municipal. Não 
havendo oradores inscritos para usar a TRIBUNA e também nada para votação 
na ORDEM DO DIA passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL. A Vereadora 
SANDRA DANIEL iniciou o uso da palavra falando em relação as 
inaugurações dos postos de saúde na Aldeia Indígena e em Góes Artigas 
dizendo que a pandemia infelizmente tinha distanciado as pessoas e deixado 
um pouco isoladas, mas não foi capaz de fazer os serviços da prefeitura 
pararem e isso era muito gratificante, e enquanto alguns municípios estavam 
tentando fechar suas contas esse saía na frente mais uma vez porque colocava 
aquilo que estava estabelecido em andamento e assim queria parabenizar toda 
a equipe da prefeitura especialmente o prefeito Junior, que mesmo com tantas 
dificuldades conseguia concretizar o que já tinha planejado, e a população 
merecia um local que tivesse conforto e com um atendimento de qualidade. 
Falou ter percebido que todas as unidades teriam uma equipe completa para 
fazer os atendimentos, inclusive a unidade de Góes Artigas com uma equipe 
bem completa, e isso demonstrava o quanto essa administração priorizava a 
saúde e a exemplo de alguns casos que não eram bem sucedidos conforme o 
Vereador Sidon tinha citado na sessão passada, se fossem colocar em um 
patamar aquilo que era bom estava sendo muito mais do que aquilo que era 
ruim, e assim deixava os parabéns especialmente a toda equipe da saúde e ao 
prefeito que estava a cumprir o seu trabalho com êxito. O Vereador SIDON 
VIEIRA agradeceu por um trabalho que tinha sido feito, era de grande valia e o 
povo poderia usufruir, uma simples obra, mas que valeria muito, se referindo a 
um ponto de ônibus que tinha solicitado ao Vereador Gil na sessão anterior 
para que levasse a solicitação ao executivo e assim agradeceu o Vereador Gil 
por ter lhe auxiliado, ao prefeito, funcionários, e todos os envolvidos para que 
as coisas acontecessem, e disse ainda que ficaria no aguardo de outras obras 
que precisavam também e na sequência iria se resolvendo. O Vereador 
NELSO apenas ressaltou que tinham começado a chegar alguns equipamentos 
para a agricultura através do Deputado Romanelli os quais já estavam no pátio 
da prefeitura, sendo seis equipamentos conhecidos como Vicon e nesse dia o 
secretário Eder Lopes havia lhe repassado que tinha chegado também um 
trator traçado, e que já existia um acordo no CMDR que iria para a comunidade 
do Vereador Sidon na qual estava tendo uma boa demanda de lavoura e seria 
muito bom para aquela região, e ainda chegaria mais uma plantadeira cinco 
linhas cujo prazo era até o próximo dia dezesseis, e junto com esses 
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equipamentos já estava também uma ensiladeira através da Deputada Cristina 
Silvestri, um equipamento de excelente qualidade a qual também esteve 
olhando nesse dia, sendo mais algumas coisas que através de seus 
representantes conseguiram para o município e viriam a servir muito para a 
agricultura familiar, sendo o que gostaria de deixar registrado. O Vereador 
SIDNEI LOPES também parabenizou as inaugurações dos postos de saúde na 
área indígena e em Góes Artigas reafirmando o que a Vereadora Sandra havia 
falado de que o município não tinha parado por causa da pandemia; que o 
executivo vinha fazendo um belíssimo trabalho de proteção e também vinha 
investindo na área de saúde, e quem teve o prazer de participar dessas 
inaugurações pode ver que as estruturas físicas ficaram muito boas e ainda 
teriam as equipes para trabalhar, e inclusive em Góes Artigas teria uma técnica 
de enfermagem que ficaria trabalhando com o posto de saúde aberto todos os 
dias. Falou de uma reunião nesse dia da Comissão de Orçamento sobre a 
aprovação das contas do executivo do ano de 2018 a qual tinha como relatora 
a Vereadora Sandra e que provavelmente na próxima sessão viria para 
votação. Ao final o presidente justificou a ausência do Vereador Gilberto Ballo 
explicando aos pares que o mesmo encontrava-se com problemas de saúde e 
talvez precisasse se ausentar dos trabalhos por mais alguns dias. Nada mais 
havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e convocada nova 
sessão ordinária para o dia dez de agosto de dois mil e vinte no mesmo 
horário. Foi lavrada a presente ata que achada de conformidade segue 
assinada pelos vereadores presentes. 
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