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ATA n.° 025/2020 

Ata da décima sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia trinta e um 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 vinte e quatro de agosto, aprovada sem ressalvas. Foram lidos os 
Projetos de Leis do Executivo de números 016/2020 - "Autoriza a concessão de 
uso de bem público da Rodoviária Municipal conforme critérios a serem 
estabelecidos" e 017/2020 — "Autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL até o valor de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Ambos foram encaminhados para as 
Comissões Permanentes. Encerrando o Expediente foi lida e despachada para 
o executivo municipal a Indicação de Serviço de n.° 013/2020 do Vereador 
Sidon Vieira solicitando a "Construção de um Bueiro no rio ao final da Rua 
Jorge Padilha no Bairro Curtume, com 14 manilhas de um metro". O 
proponente justificou que existia no local uma empresa de reciclagem, e 
segundo a proprietária, Senhora Micheli de Goes, este serviço se fazia 
necessário para que caminhões pudessem transpor o rio com o objetivo de 
realizar a carga de materiais, e que tal medida atenderia também outros 
moradores do bairro. Na TRIBUNA nenhum vereador fez uso da palavra e n 
ORDEM DO DIA nada constou para votação. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL 
Vereador LAURICI falou em relação a uma conversa que teve há alguns dia 
com a professora de educação física Rafaeli Matulle sobre um assunto qu 
talvez já fosse do conhecimento dos demais vereadores explicando que 
mesma estava à frente de um projeto aqui no município juntamente com mai 
aproximadamente cinquenta meninas onde através do qual conseguira 
montar uma equipe de futebol feminino aqui no município e estavam muito be 
organizadas, e essa professora com o grande conhecimento que tinha estav 
encabeçando e organizando esse projeto e tentando levar adiante, mas lh 
falou da grande dificuldade que estavam tendo, sendo a primeira na questã 
financeira, que conforme a professora nisso conseguiam se organizar contand 
com a ajuda do comércio local e das próprias participantes que acabava 
ajudando com recursos próprios, e a dificuldade maior era em conseguire 
treinar, pois devido a pandemia não estavam liberados os espaços par 
treinamento, e tinham a possibilidade de participar de um campeonat 
paranaense de futebol sete, que deveria acontecer no mês de setembro cas 
não fosse cancelado também devido à pandemia. Explicou que já tinham falad 
com o prefeito e o mesmo lhes disse que não poderia liberar o espaço d 
quadra de futebol society senão teria que liberar para outras pessoas també , 
e deixou esse relato para conhecimento dos pares sobre essa situação 
deixando também os parabéns às meninas que estavam à frente desse projeto 
A Vereadora SANDRA DANIEL corroborou com a explicação do Vereador 
Laurici contando que também tinha sido procurada a respeito dos treinos e qu 
procurando o prefeito o mesmo já tinha atendido a solicitação tendo liberado 
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quadra da escola Maria Turra; que embora esse pedido tenha sido 
prontamente atendido pelo prefeito tinha gerado bastante comentários pelo 
pessoal da ala masculina que acharam injusto liberar a quadra para as 
meninas e não liberar para o restante as outras quadras para o treinamento 
masculino, mas já estavam treinando e realmente tinham esse campeonato 
estadual a disputar ainda durante o mês de setembro, caso não fosse 
cancelado, e já haviam começado os treinos na semana anterior quando o 
prefeito havia atendido o pedido, embora tivesse gerado um pouco de polêmica 
por não ter sido liberado os treinos para todos. Nada mais havendo a ser 
tratado foi encerrada a presente sessão e, em virtude do feriado do dia sete de 
setembro na próxima segunda-feira, foi convocada nova sessão ordinária para 
o dia oito de sete !iro, no mesmo horário, ficando lavrada a presente ata que 
após lida e achad 	conforme 	foi assinada pelos vereadores presentes. 
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