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ATA n.° 026/2020 

Ata da décima oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia oito de setembro 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 trinta e um de agosto, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidas 
as Indicações de Serviço de números 014/2020 — solicita à municipalidade a 
realização de estudos junto a sua equipe técnica, para implantação de uma 
academia ao ar livre, no espaço ao lado da Unidade de Saúde de Góes Artigas; 
015/2020 - Recuperação das estradas que dão acesso as localidades de Góes 
Artigas até Km 101, km 104 e Km 108, e 016/2020 - solicita estudos através da 
equipe de obras visando realizar serviços de colocação de cobertura e 
melhorias na quadra de esportes da comunidade de Góes Artigas, todas do 
Vereador Jorge Boeira. Após serem lidas o proponente usou a palavra para 
explicar as proposições dizendo que os motivos estavam bem detalhados em 
suas justificativas e as mesmas foram encaminhadas ao Executivo Municipal. 
Na TRIBUNA o Vereador JORGE voltou a falar sobre a sinalização da rodovia 
no trecho compreendido entre Guamirim e Guará dizendo que no trecho citado 
não havia sinalização alguma e a noite o motorista não podia saber onde 
estava, pois não tinha mais nada de faixas e após a recuperação de alguns 
pontos tinha ficado pior a visibilidade por ser um trecho serrano e de neblina. 
Lembrou que sobre esse problema tinha sido feito um ofício ao DER e nem 
resposta desse ofício tinha vindo para essa casa de leis, o que era um total 
desrespeito não só com esse Legislativo, mas com todos os usuários que 
trafegavam nesse trecho no qual vinham ocorrendo vários acidentes tudo po 
falta de faixas refletivas e de sinalização; que esse oficio já tinha dois meses de 
envio e a rodovia ainda estava abandonada e sobre isso estaria falando com o 
prefeito para verem que medidas seriam tomadas, se contra o DER ou não, 
mas que ficasse registrado que se alguma pessoa viesse a sofrer um acident 
nesse trecho teria .o direito de entrar com uma ação judicial contra o estado 
responsabilizar quem realmente devia porque os acidentes ocorriam mesm 
por falta de sinalização, e no caso de perda de uma vida o DER teria qu 
pagar. Na ORDEM DO DIA nada constou para votação. Na EXPLICAÇÃ 
PESSOAL o Vereador JORGE apenas manifestou agradecimentos e desejo 
boa semana a todos pedindo que Deus guardasse o município e protegesse d 
pandemia num momento que parecia que a população tinha perdido o medo 
assim as coisas poderiam ficar piores. O Vereador SIDON reforço 
comentários sobre o pedido para a quadra de Góes Artigas lembrando qu 
tinha conseguido recursos através de um deputado e assim esperava que 
prefeito atendesse o seu pedido e também do vereador Jorge para que 
comunidade pudesse usufruir. Também fez comentários sobre a pandemi.  
dizendo que mesmo com o início do calor a preocupação continuava grande 
assim teriam que se precaver e todos deveriam ter os devidos cuidados, 
assim pedia a Deus que tudo transcorresse da melhor forma possível aqui ri 
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município, visto que não existia aqui um atendimento específico para CO ID 
Vereador NELSO comentou ter visto que o implemento que fazia parte de um 
emenda do Deputado Romanelli havia chegado, sendo as plantadeiras cinc 
linhas, e assim tinha fechado o recurso que tinha conseguido com ess 
deputado, e outra boa coisa que tinha visto era que o trator dessa mesm 
emenda já estava fazendo serviços no interior, na comunidade Maçã, e que er 
muito bom ver ao vivo que equipamentos que conseguiam através de recurso 
para o município já estavam facilitando a vida dos agricultores locais 
Novamente falou que já estava na hora de reabrir o Legislativo e que ficava at 
ruim ficarem com o Legislativo fechado até porque aqui não existia um flux 
grande de pessoas sempre, e assim estava na hora de abrirem as portas par 
a população. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessã 
e convocada nova sessão ordinária para o dia quatorze de setembro, n 
mesmo horário, ficando lavrada a presente ata que após lida e achada d 
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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