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ATA n.° 026/2019 

Ata da vigésima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia primeiro de agosto de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. O Presidente 
abriu a sessão desejando as boas vindas aos pares no retorno do recesso 
legislativo do mês de julho e deu início ao EXPEDIENTE solicitando a leitura da 
ata da sessão extraordinária do dia três de julho, a qual foi colocada em 
discussão e aprovada sem ressalvas. A seguir, solicitou a leitura dos Projetos 
de Resolução na seguinte ordem: n.° 01/2019 —"Cria o Código de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Inácio Martins e regulamenta a 
criação e atribuições da Comissão de Ética"; n.° 02/2019 — "Regulamenta a 
cessão de uso de dependências da Câmara Municipal para realização de 
Velórios" de proposição do presidente estabelecendo quais espaços da 
Câmara poderiam ser usados e para que pessoas poderia ser cedido o espaço; 
n.° 03/2019 — "Altera, transforma e acrescenta dispositivos à Resolução 
06/2011 do Poder Legislativo do Município de Inácio Martins, que criou o 
Sistema de Controle Interno", em atendimento à Recomendação Administrativa 
expedida no Processo Administrativo MPPR 0059-18.002068-3 expedido pelo 
GEPATRIA da região de Guarapuava; n.° 04/2019 - "Regulamenta, no âmbito 
do Poder Legislativo Municipal, a Lei Federal n.° 12.846, de 1.° de agosto de 
2013", a qual dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal", 
também em atendimento à Recomendação Administrativa expedida no 
Processo Administrativo MPPR 0059-18.002068-3, GEPATRIA de Guarapuava, 
sendo o primeiro projeto de proposição da Vereadora Sandra Daniel e os 
demais da mesa diretora. Todos foram encaminhados para análise das 
Comissões Permanentes. Encerrando, constou a leitura da Indicação de 
Serviço n.° 021/2019, do Vereador Sidnei Lopes, solicitando "Recuperação na 
Rua Otávio Gonçalves, no Bairro Curtume", encaminhada para o Executivo 
Municipal. Na TRIBUNA a Vereadora SANDRA DANIEL registrou sua 
participação no "I FORUM DE MULHERES VEREADORAS" promovido pela 
UVEPAR no início do mês de julho deixando seu agradecimento ao presidente 
da casa por ter lhe permitido participar tendo sido uma das pessoas que lhe 
motivou a estar lá, ocasião em que ficou muito feliz, pois nesse evento pode 
palestrar e representar o município falando sobre "Empoderamento Feminino e 
Participação da Mulher na Política". Contou que conversando com colegas que 
participaram do evento ficou também bastante feliz por estar nessa Câmara, 
pois ficou sabendo que algumas quase foram impedidas pelo presidente de 
participar sob o argumento de que não era um evento importante sendo apenas 
para mulheres, mas para as mulheres foi muito importante onde puderam 
discutir a questão das cotas; a representação feminina nas Câmaras; a questão 
da violência que muitas mulheres infelizmente sofriam; a questão da 
"Misoginia" que era um tema bastante atual sendo o preconceito que as 
mulheres sofriam por serem mulheres, então para as mulheres esse evento 
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teve uma representação bastante importante. Ainda falou que nas conversas 
que teve com outras participantes viu que estava em um espaço muito bom; 
que essa casa tinha uma estrutura boa; que nunca havia sofrido nenhum tipo 
de preconceito nem por parte da população nem por parte dos demais 
vereadores, aos quais agradeceu, e que discutir a questão de gênero era uma 
coisa muito ampla e na ocasião pode perceber que em Inácio Martins as 
mulheres não sofriam tanto preconceito e que muitas vezes os preconceitos 
vinham das mulheres mesmo e conversando com elas viu que em municípios 
até menores o preconceito era muito mais forte. Mais uma vez agradeceu ao 
Presidente pela oportunidade dizendo esperar que aqui no município nas 
próximas eleições tivesse uma representatividade ainda maior por parte das 
mulheres, pois na política quando se discutia a questão de cotas viam que 
infelizmente ainda se usavam as mulheres apenas para cumprir as cotas, 
nunca pensando na possibilidade de que se elegessem e que infelizmente 
tinha sofrido isso na pele nas eleições onde muitos diziam que estava só para 
completar uma chapa; que não tinha condições de se eleger, e no entanto 
estava aqui, e vindo de uma família que não tinha participação na política isso 
lhe deixava muito orgulhosa. Encerrou agradecendo também aos demais pares 
que contribuíam para que fizesse um bom trabalho. O Vereador GILBERTO 
BELLO destacou os trabalhos desenvolvidos nos últimos dias pela 
administração em algumas comunidades começando pela Fazenda Velha onde 
o morador conhecido como Neno Subiski cedeu uma cascalheira de onde 
foram retiradas mais de cem cargas de cascalho e possibilitou que fosse feito 
todo o trabalho que tinha ficado um espetáculo indo até a porta dos moradores 
numa região onde um relatório feito pelos Vereadores Nelso e Laurici apontava 
que não tinha condições, e que agora o povo estava satisfeito. Destacou 
também o Assentamento Santa Rita e Matão de Baixo, além de Mansani, onde 
nessa semana estava começando os trabalhos, destacando também os 
trabalhos da Patrulha do Campo até a localidade Beto Bazia onde a estrada 
tinha ficado um "tapete". Disse que destacava esses trabalhos porque sempre 
falava que os eleitos deviam trabalhar para reverter pelo povo e estava vendo 
que hoje a população estava satisfeita; que já tinha visto em outras ocasiões o 
povo "descer a lenha" nos vereadores e na administração e agora não; o povo 
estava satisfeito e contente, e esperava que continuasse assim, pois tinha a 
participação dos vereadores com seus pedidos e da administração que estava 
fazendo um ótimo trabalho. Encerrou, citando ainda mais alguns exemplos de 
estradas que tinham sido recuperadas, algumas em trechos que há mais de 
dez anos não via uma patrola e que devia ser assim, com os trabalhos 
revertidos para o povo que estava satisfeito, e isso era importante, por isso 
deixava esse destaque. Na ORDEM DO DIA nada constou. Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador GILNELSON aproveitou o retorno à segunda etapa dos 
trabalhos desse ano para dar as boas vindas aos vereadores dizendo que 
teriam mais quatro meses e meio pela frente para terminar esse ano legislativo; 
agradeceu as palavras do presidente em relação às estradas dizendo que 
realmente o tempo vinha ajudando; as equipes estavam todas no trecho; os 
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trabalhos estavam fluindo e esperavam conseguir levar esses trabalhos até o 
mais próximo possível do final ano para tentar conseguir atender cem por cento 
do interior e se não conseguissem atingir esse índice que ficasse bem próximo. 
Encerrou desejando que Deus abençoasse a todos e que tivessem um período 
bem proveitoso e bem produtivo. A Vereadora SANDRA DANIEL registrou sua 
participação nos dias vinte e nove e trinta de julho dos dias pedagógicos 
realizados pela Secretaria da Educação onde nessa ocasião teve a 
oportunidade de patrocinar uma das palestrantes que foi a coaching Caren Kelli 
Jenczmionki que fez um trabalho muito bom com as professoras e funcionários 
falando sobre auto-responsabilidade, um tema que todos como profissionais 
deveriam se apropriar e não só como profissionais, mas como seres humanos 
mesmo, porque a partir do momento que entendessem que todas as ações que 
fizessem iria refletir em sua vida pessoal e que tudo dependia de si, as coisas 
começariam a melhorar, e acabava deixando de culpar os outros por alguma 
coisa que tivesse deixado de fazer, e isso era algo presente não só na escola 
mas em todos os ambientes que tinha oportunidade de frequentar onde 
percebia que todo mundo queria se isentar de responsabilidades e sempre 
culpar outro, então, pensaram nisso junto com a secretária da educação e 
trouxeram essa pessoa para falar sobre o tema que foi muito bom, todos 
gostaram de participar nesses dois dias, deixando seus parabéns para a 
secretária Marinalda Fernandes e equipe que cuidadosamente pensaram em 
cada detalhe para que nesses dois dias os professores e funcionários se 
sentissem muito acolhidos. Também registrou que no dia vinte e oito de julho 
foi o Dia do Agricultor e da Agricultora, profissionais que colocavam a comida 
em nossas mesas sem os quais o Brasil pararia e as pessoas teriam muita 
dificuldade com a alimentação, deixando seus parabéns e pedindo que Deus 
abençoasse a cada agricultor aqui do município que cuidadosamente também 
cuidavam de nossa alimentação. Encerrou desejando também um excelente 
semestre e que pudessem fazer algo muito melhor nesse final de 2019, que 
fosse bem abençoado e bastante produtivo. O Vereador DIMAS VIER deixou 
seus agradecimentos aos secretários Élcio de Almeida Campos e Marco 
Aurélio Pereira contando que fizeram uma parceira para recuperar alguns 
pontos críticos no interior do município na localidade de Tancredo Neves que 
estava intransitável e o secretário Élcio tinha disponibilizado um caminhão que 
estava trabalhando na localidade de Mansani por dois dias e nesses dois dias 
conseguiram recuperar mais de dois quilômetros de estrada tendo ficado uma 
estrada boa, por isso estava feliz com esse trabalho em parceria. O Vereador 
LAURECI iniciou também desejando um bom retorno aos trabalhos a todos os 
vereadores e acrescentou comentários às palavras da Vereadora Sandra na 
Tribuna com relação aos movimentos que vinham acontecendo em defesa das 
mulheres dizendo que durante a fala da vereadora se reportou da situação da 
Deputada Cristina Silvestri que vinha fazendo um trabalho muito forte no 
Paraná principalmente em Guarapuava e na região lembrando que na semana 
passada tinha sido realizado um evento muito grande em Guarapuava 
exatamente sobre isso, incentivando as mulheres que sofriam esse tipo de 
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violência a não se calar, tendo sido muito importante e bom que a vereadora 
tivesse representado o município o que enaltecia os trabalhos dessa casa 
dizendo ser muito bom ter a vereadora como colega de trabalho e com certeza 
nas próximas legislaturas de repente teria um aumento da participação das 
mulheres devido ás exigências de que os partidos tivessem um mínimo de 
trinta por cento de candidatas mulheres. Falou que infelizmente encontravam 
dificuldades para fazer uma composição de no mínimo trinta por cento nas 
chapas, mas as coisas com o tempo estavam melhorando e na próxima eleição 
com certeza teria um número maior de mulheres participando da política local. 
O Vereador SIDNEI LOPES falou que também teve o prazer de participar dos 
dois dias pedagógicos e parabenizou a Vereadora Sandra que já tinha sido 
muito criticada na educação há alguns meses atrás quando apresentou uma lei 
para implantar a educação financeira e a mesma tinha dado a volta por cima 
patrocinando uma palestrante justamente para quem a tinha criticado. Contou 
que não tinha participado dessa palestra e registrou que a palestrante era uma 
pessoa do município, filha do senhor Tadeu e da senhora Fátima Jenczmionki, 
e era dessa forma mesmo que deveria fazer, não tratar o mal com o mal, e 
após ter sido criticada hoje estava sendo muito elogiada; os professores já 
haviam esquecido do passado e estavam lhe elogiando, deixando também 
seus parabéns á vereadora pela forma como tinha agido e como vinha 
trabalhando com a educação. Também contou que tinha acompanhado os 
trabalhos da patrulha afirmando que estava ficando um trabalho excelente e 
concordou com o presidente que deviam criticar na hora certa, mas também 
elogiar na hora certa, e nesse caso também muitas pessoas que criticavam 
hoje elogiavam. Em relação a esse trabalho falou que o problema era as 
despesas e quisera ter o município por cinco ou seis meses uma patrulha 
dessa, e assim o prefeito deveria correr atrás de emendas parlamentares para 
conseguir equipamentos como esses, mas atrás disso vinham os funcionários, 
operadores, despesas com combustível, que achava que deveria chegar a dez 
mil litros por semana, falando isso para imaginarem o tamanho das despesas 
para o município, mas era dessa forma mesmo, tinha os bônus e os ônus, mas 
o trabalho estava sendo bem acompanhado pelo prefeito, e ainda tinha a 
questão da distância para o transporte do cascalho que inicialmente estava 
indo da região de Sobradinho, mas agora já estava mais próximo, porém 
estava ficando um excelente trabalho sem falar das outras estradas que o 
município também estava fazendo com os equipamentos próprios. O Vereador 
NELSO somente desejou um ótimo segundo semestre pedindo que Deus 
iluminasse seus caminhos e que as decisões tomadas fossem as melhores 
possíveis para a população martinense, e assim tivessem um bom retorno. 
Como se falou bastante sobre as mulheres nesta sessão deixou um recado aos 
colegas vereadores de que nesse dia a Secretaria de Saúde iniciava a 
campanha "Agosto Azul" onde estariam trabalhando a noite atendendo toda a 
população masculina, falando isso para lembrar que procurassem, pois eram 
vários exames que seriam feitos principalmente para o pessoal que trabalhava 
durante o dia e que essa campanha ao longo dos anos tinha sido um sucesso a 
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participação, o que era muito importante. Encerrando o Presidente voltou a 
falar da administração em relação a alguns pedidos seus que haviam sido 
atendidos pelo prefeito destacando um trabalho feito em frente à Lan House na 
Rua Dom Pedro II que há muitos anos precisava de manilhas e o trabalho ficou 
nota dez, o povo tinha ficado satisfeito e era uma reivindicação de muitos anos 
dos moradores daquela rua que tinha sido feita e mais uma vez quem estava 
ganhando era o povo. Destacou o falecimento ocorrido durante a semana do 
jovem Antonio Rauffe Scharan, de 29 anos, natural da localidade Madeirit do 
qual era muito amigo da família, deixando o registro e seus sentimentos por ser 
membro de uma família muito conhecida de todos os vereadores. Nada mais 
havendo encerrou a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 
cinco de agosto, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a 
presente ata que após lida e achada de conformidade foi assinàçla .pelos 
vereadores Presente), 
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