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Câmara Municipal de Inácio Ma tins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 024/2020 

Ata da décima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte, 
as 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 dezessete de agosto, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidas 
as Indicações de Serviço de n.° 011/2020 do Vereador Nelso de Andrade 
Junior - "Colocação de material retirado de recape asfáltico de rodovias, 
conhecido como material fresado, em um trecho de estrada na localidade 
Cachoeira, compreendido entre as propriedades dos senhores João Cambina 
até o senhor Ozires Costa", e n.° 012/2020 do Vereador Edmundo Vier - 
"Melhorias no sistema de internet das Unidades de Saúde das comunidades 
rurais do município". Na justificativa apenas o Vereador Edmundo Vier 
comentou os motivos de sua solicitação e ambas foram encaminhadas ao 
executivo municipal. Na TRIBUNA nenhum vereador fez uso da palavra. Na 
ORDEM DO DIA constou a votação em segundo turno do Projeto de Decreto 
Legislativo n.° 01/2020 declarando aprovadas com ressalvas as contas do 
executivo municipal, exercício 2018, aprovado com todos os votos favoráveis 
passando a constar como Decreto Legislativo n.° 01/2020 — "Aprova, com 
Ressalva, as Contas do município de Inácio Martins, do exercício de 2018, de 
responsabilidade do senhor Edennetrio Benato Junior". Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador GILBERTO BELLO falou em nome do senhor Theddy 
Marcos Lucavei, proprietário do Supermercado Economax, para agradecer o 
trabalho de pavimentação da rua em frente ao seu estabelecimento, o qual 
havia solicitado ao prefeito a pedido desse empresário, cujo trabalho tinha sido 
executado, sendo esse estabelecimento um supermercado de grande 
relevância para o município e que gerava muitos empregos, e a obra tinha 
melhorado muito o trânsito de veículos e estacionamento no local visto que o 
calçamento que existia não estava bom, deixando o agradecimento em nome 
desse empresário. 0 Vereador NELSO apenas fez um pedido para a Mesa 
diretora dizendo que de agora em diante, em sua opinião, a Câmara já poderia 
reabrir, pois as coisas já estavam quase se normalizando, podiam ver o estad 
reabrindo alguns órgãos, e assim achava que não cabia mais estarem co 
esse Legislativo fechado, sendo apenas isso que queria sugerir. Nada mai 
havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e convocada nov 
sessão ordinária para o dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte no mesm 
horário, ficando lavrada a presente ata que após lida e achada d 
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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