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ATA n.° 023/2020 

Ata da décima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia dezessete 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 dez de agosto, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidas as 
Indicações de Serviço de n.° 09/2020 do Vereador Sidon Vieira - "Reforma no 
muro do Posto de Saúde da Comunidade do Faxinai do Posto, Atendimento 
Odontológico nos Postos de saúde das comunidades Alemanha, São 
Domingos e Faxinai do Posto". Na justificativa o vereador reforçou as 
indicações de serviços de números 016/2018 e 005/2019, as quais ainda não 
haviam sido atendidas, e solicitou que fossem tomadas as devidas 
providências para os casos em questão; n.° 010/2020 do Vereador Jorge 
Boeira solicitando "estudos para Implantação de Saneamento Básico no Bairro 
Curtume". Na justificativa disse ter a indicação o objetivo de atender a 
reivindicação de moradores, ressaltando que muitas famílias habitavam nesse 
bairro, e tal medida contribuiria para que essas pessoas tivessem o mínimo de 
comodidade, além de resolver um problema que podia se tornar um potencial 
gerador de doenças e causar mais problemas de saúde às pessoas que 
residiam e transitavam no local. Ambas foram despachadas ao prefeito 
municipal. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI contou ter recebido mensagem 
nesse dia da assessoria da Deputada Cristina Silvestri com relação aos 
implementos agrícolas que havia comentado há poucos dias na casa, os quais 
estavam sendo adquiridos pelo município através de emenda parlamentar 
dessa deputada, questionando se esses implementos já teriam sido entregues 
ou não, quando repassou aos mesmos que na semana anterior havia 
conversado com o secretário Eder Lopes o qual lhe repassou como estava a 
situação desses implementos, e nesse dia novamente em contato com o 
secretário e a título de esclarecimentos e para que ficasse registrado, contou 
ter sido informado de que a ensiladeira já estava no município e que uma 
plantadeira provavelmente até o próximo dia quatro de setembro seria 
entregue, pois a empresa vencedora tinha pedido um aditivo de prazo por não 
estar conseguindo fazer as entregas dentro do prazo previsto, sendo essa a 
situação no momento e que tinha repassado aos assessores da deputada. 
Falou em relação a grande quantidade de madeiras caídas no asfalto na PR 
364 principalmente no trecho entre Inácio Martins e Cerro do Leão, e lembrou 
que já tinha pedido similar proposto pelo Vereador Jorge, em relação à 
segurança na referida rodovia. Contou que já tinha pedido aos servidores da 
casa para que elaborassem um ofício o qual levaria até o DER pedindo a 
manutenção nesse trecho que apresentava riscos de acidentes, principalmente 
nos dias de neblina, exemplificando que no último domingo durante uma 
viagem até Irati verificou três veículos parados em que os motoristas estavam 
retirando madeiras da rodovia. Como a situação poderia causar acidentes, 
principalmente se essas quedas ocorressem durante a noite e em dias de 
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neblina, afirmou que enviaria esse ofício solicitando ao DER que tomasse as 
devidas providências. Ao final de sua fala o Vereador Nelso corroborou com o 
comentário sobre os equipamentos agrícolas informando que a mesma 
situação estava ocorrendo com as emendas do Deputado Romanelli, em 
relação às plantadeiras. Na ORDEM DO DIA constou apenas a votação em 
primeiro turno do Projeto de Decreto Legislativo n.° 01/2020 declarando 
"aprovadas com ressalvas" as contas do executivo municipal, exercício 2018, 
de responsabilidade do prefeito Edemetrio Benato Junior, aprovado em 
primeiro turno sem ressalvas. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 
GILBERTO BELLO destacou o trabalho que o executivo vinha realizando nos 
últimos meses nas ruas do quadro urbano que em quase sua totalidade tinham 
sido recapadas com material fresado de asfalto, sendo quase cem por cento 
das ruas, tendo ficado um excelente trabalho, acabando com o barro nas ruas, 
deixando seus parabéns ao executivo, pois veio a melhorar muito a circulação 
de veículos, como também para quem andava a pé ou de bicicleta nessas ruas. 
O Vereador SIDON solicitou ao líder do prefeito que reforçasse seu pedido 
para que fosse fechado ao redor do posto de saúde conforme sua indicação de 
serviço apresentada nesse dia, e também na questão do ponto de ônibus da 
comunidade onde precisava ser trocado algumas folhas de eternit para dar 
mais conforto aos usuários do coletivo. Agradeceu o trabalho do prefeito 
quanto às estradas, no caso a que ligava Faxinai do Posto à Quarteirão dos 
Vieras que tinha ficado boa e estavam apenas no aguardo de alguns bueiros, e 
que também estavam no aguardo da estrada de Faxinai até Papagaios. 
Encerrou agradecendo o Vereador Gil por levar os pedidos ao executivo. O 
Vereador NELSO também falou em relação ao DER contando que 
coincidentemente esteve nesse dia no escritório regional em Irati para 
conversar sobre uma cobrança que havia recebido da população em relação a 
limpeza nas margens da rodovia no acesso à cidade, região em que sempre as 
pessoas praticavam caminhadas, quando foi informado por funcionários que já 
estiveram a alguns dias fazendo a limpeza, e lhe pediram para oficiar a 
engenheira chefe para fazer o pedido novamente, e lhe repassaram que o 
município também era responsável pelo perímetro urbano e que a área citada 
estava dentro desse perímetro, por isso iria também fazer um ofício ao prefeito 
solicitando essa limpeza, nos sentidos lrati e Guarapuva, onde havia bastante 
coisas na beira da rodovia mantendo-a suja. Nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia 
vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte no mesmo horário, ficando lavrada 
a presente ata q e após lida e achada de conformidade foi assinada pelos 
vereadores prese 
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