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Ata da décima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia dez de agosto de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, com a presença de todos os vereadores. 
Iniciado o EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a Ata da Sessão Ordinária 
do dia três e agosto, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidas as 
Indicações de Serviço do Vereador Jorge Boeira de números 07 e 08/2020 
solicitando "Recuperação no prolongamento da Rua Duque de Caxias, e 
limpezas no Bairro Bela Vista" e "realização de estudos visando a realização de 
serviços de Saneamento Básico e limpeza de fossas, no Bairro Bela Vista". O 
proponente usou a palavra para reforçar os motivos que o levaram à 
apresentação das propostas, já definidos nas respectivas justificativas, e o 
presidente determinou que as mesmas fossem enviadas ao executivo 
municipal. Ainda dentro Expediente, nos termo do Artigo 159 do Regimento 
Interno o presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade sobre o Acórdão de Parecer Prévio 6/20 que julgou 
"Regulares" as contas do executivo municipal, do exercício financeiro de 2018, 
de responsabilidade do Prefeito Edemétrio Benato Junior, Processo de n.° 
200129/19 do TCE/PR. A primeira secretária e também relatora do processo, 
Vereadora Sandra Aparecida Daniel fez a leitura de seu parecer e após a foi 
aberta a palavra para discussões onde apenas o presidente da Comissão de 
Orçamento, Vereador Sidnei Lopes, comentou que o prefeito havia sido 
notificado da referida votação para que, querendo, pudesse fazer uso da 
palavra, o qual já havia lhe informado no ato do recebimento da notificação de 
que não usaria a palavra no dia da votação. Aprovado o parecer com todos os 
votos foram declaradas APROVADAS as contas do referido exercício. 
Considerando a votação do Parecer procedida anteriormente, foi lido o Projeto 
de Decreto Legislativo n.° 01/2020 declarando "Aprovadas" as contas de 
2018, encaminhado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação para análise e posterior votação. Na TRIBUNA o Vereador JORGE 
BOEIRA comentou sobre a inauguração do Posto de Saúde de Góes Artigas 
no último dia 31/07/2020 dizendo explicando que não comentou na sessão 
anterior por não estar bem da garganta naquele dia e assim deixou para expor 
nesta sessão, agradecendo primeiramente a Deus pela ampliação e reforma 
daquela unidade de saúde. Lembrou que desde seu primeiro mandato vinha 
buscando a reforma e ampliação daquela unidade tendo feito várias fotos da 
situação que se encontrava o local e encaminhado um relatório ao prefeito da 
época, mas à época essa unidade não havia sido contemplada para ser 
reformada. Contou que mesmo assim prosseguiu na luta, pois a comunidade 
há tempos vinha pedindo a ampliação e reforma, a unidade apresentava 
bastante precariedade, e a situação estava bem difícil no local. Sendo morador 
da região tendo nascido e se criado próximo dali disse que sempre prezou para 
que os médicos estivessem perto da população com atenção básica e um 
consultório odontológico mais perto, sendo isso uma demanda que sempre 
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tinha buscado. Lembrou ter encaminhado em 2017 uma indicação req rendo 
estes serviços, quando conversou com o prefeito atual que na época já chamou 
a secretária da saúde e para felicidade de todos essa obra tinha sido atendida. 
Destacou ter ficado uma obra bem ampla, já com atendimento, onde o público 
seria atendido de uma forma mais freqüente, o que daria mais tranquilidade e 
demonstrava o compromisso dessa administração com a população, onde 
podiam ver não apenas essa, mas várias obras a exemplo da Aldeia Indígena e 
Santa Rita onde foram construídas unidades de saúde imensas para ser feito 
um atendimento mais humanizado e mais rápido às pessoas e assim tinha 
certeza que isso jamais seria esquecido pela população. Parabenizou o prefeito 
Junior e o empenho de sua equipe pelo bom trabalho feito não por ser vereador 
que representava a região e buscava sempre mais benefícios, o que era feito 
também pelo Vereador Sidon, pois aqui era uma casa que sempre buscava e 
prezava pelo bem da população. Destacou elogiando ainda o trabalho do 
prefeito dizendo que o mesmo, quando dizia que queria alguma coisa batia à 
porta do governador e dos secretários de estado e enquanto não conseguia 
lutava de forma incansável, e isso devia ser reconhecido e admirado pelos 
vereadores e pela população também. Na ORDEM DO DIA não constaram 
matérias a serem votadas. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 
GILNELSON iniciou se dirigindo ao Vereador Nelso Andrade pela passagem 
de seu aniversário nesse dia, desejando que Deus lhe abençoasse. Contou 
que nesse dia tinha comentado com o Vereador Sid Lopes a respeito da saúde 
de um cidadão do município, que por muitos anos tinha residido aqui, sendo o 
senhor José Tadeu Jenczmionski, que era o proprietário das Lojas Abarateira, 
e tinha acabado de receber a notícia de seu falecimento. Lembrou que o 
senhor Tadeu tinha sido um dos líderes do grupo de jovens MOJUIM; um 
comerciante muito atuante na cidade; candidato a prefeito ao lado do senhor 
Beto Bazia em 1992 concorrendo contra o ex-prefeito Doutor Eugenio Mazepa. 
Deixou o registro de seus sentimentos à família por ter sido um amigo muito 
próximo pedindo que Deus o recebesse em sua casa. O Vereador SIDON 
VIEIRA endossou as palavras do Vereador Jorge em relação a unidade de 
saúde de Góes Artigas dizendo também ser uma obra de grande relevância 
para Góes Artigas e comunidades mais próximas, inclusive sua comunidade, 
Faxinai do Posto, que também poderia ser beneficiada com os trabalhos e com 
o atendimento odontológico que não tinha conseguido paras a sua comunidade 
até o momento, mas em Góes Artigas já facilitaria; que como vereador 
representante da região também sempre lutou para que melhorias como essa 
acontecessem e assim o povo daquela comunidade e das comunidades 
vizinhas seriam bem servidos. Pela passagem do dia pais no domingo anterior 
desejou que todos os pais tivessem autoridade para lidar com seus filhos e que 
Deus iluminasse todos os pais e filhos também, para sempre existir harmonia 
entre pais e filhos. A Vereadora SANDRA DANIEL desejou ao Vereador Nelso 
que Deus o abençoasse pela passagem de seu aniversário nesse dia e que 
Deus lhe trouxesse muita saúde, felicidade e sucesso. Lamentou a morte de 
seu amigo Tadeu Jenczmionski dizendo que teve o prazer de durante um ano 
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ter sido sua funcionária quando pode conhecer o seu lado muito humano e 
generoso e assim queria deixar seus sentimentos a toda família, em especial a 
sua esposa Fátima e a filha Karen, e também expressar sua gratidão por tudo 
que tinha feito por sua pessoa. Também manifestou agradecimentos à 
Deputada Leandre que havia destinado duzentos mil reais para a área da 
saúde na semana anterior dizendo que a preocupação da deputada com esse 
município era constante principalmente na área da saúde e assim queria deixar 
registrado os agradecimentos por mais uma vez ter olhado para o município 
com tanto carinho e disponibilizado esse recurso em uma hora bem própria. O 
Presidente informou os pares que nesse dia trocou uma mensagem com o 
prefeito na qual solicitou a recuperação da estrada até Gavazone, onde já tinha 
sido feito um trecho até um pouco para frente do Beto Bazia e faltava o 
restante que estava bem danificada, e o prefeito havia lhe pedido um pouco de 
paciência, pois estava sendo recuperada a estrada de São Domingos até a 
Fazenda Velha o que iria demorar um pouco, mas estava feito o pedido e o 
prefeito havia lhe repassado que iria atender e assim estava muito feliz com o 
prefeito mesmo sabendo que eram bastante as demandas, quase não se 
venciam os trabalhos, e vinha sendo feito bastante recuperação de estradas, e 
essa também seria recuperada. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada 
a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia dezessete de 
agosto de dois mil e vinte no mesmo horário. Foi lavrada a presente ata que 
após lida e achada de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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