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ATA n.° 027/2020 

Ata da décima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada no dia quatorze 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 oito de setembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida foi lido o Projeto 
de Lei n.° 018/2020 - Concede reposição salarial aos servidores municipais do 
quadro efetivo, incluindo comissionados, professores, funcionários contratados 
pelo emprego público e educador residente no percentual de 4,31% (quatro 
vírgula trinta e um por cento) relativo ao IPCA acumulado no exercício de 2019, 
a partir do mês de setembro do corrente ano, e o Projeto de Lei n.° 06/2020 
concedendo resposição salarial aos servidores do Legislativo Municipal na 
mesma data e no mesmo índice proposto pelo Executivo, ambos 
encaminhnados para análise pelas Comissões Permanentes. Após foi lido o 
Edital de Convocação n.° 04/2020 da Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade, para "Audiência Pública de Acompanhamento e Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais" pelo Poder Executivo de Inácio Martins, 
referente ao 2.° quadrimestre do exercício 2020, a ser realizada no Plenário da 
Câmara Municipal no próximo dia 28 de setembro, às 16 horas, e o ofício n.° 
064/2020 da Secretaria da Saúde solicitando as dependências da casa para a 
realização de Audiência Pública referente o segundo quadrimestre de 2020 da 
Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, às quatorze horas 
do dia vinte e oito de setembro, cuja solicitação foi deferida pelo presidente. Na 
TRIBUNA o Vereador LAURICI lembrou que já tinha falado sobre o mesmo 
assunto há poucos dias, mas nesse falaria de forma conclusiva, contando que 
na semana anterior conversando com o secretário de agricultura Eder Lopes o 
mesmo lhe repassava que os últimos equipamentos que faltavam para o setor, 
destinados pela Deputada Cristina Silvestri, que era uma plantadeira, havia 
sido entregue ao município e inclusive alguns dias antes do prazo que a 
empresa tinha para fazer a entrega, assim também como tinha sido entregue 
os equipamentos dos deputados Romanelli e Hussein Bakri. Falou que por 
estarem em período eleitoral talvez esses deputados não viessem fazer a 
entrega dos equipamentos e dizia isso não para fazer uma prestação de 
contas, mas para deixar claro o quanto esse Pode Legislativo, muitas vezes até 
criticados por algumas pessoas que diziam que os vereadores não atuavam, 
tinha muitas conquistas dessa atual administração oriundas do esforço dos 
vereadores juntamente a seus deputados, os quais receberam votos nesse 
município. Citou como exemplo os vereadores Sidon, Ballo, Jorge, e a si 
próprio que junto a deputada Cristina Silvestri no ano passado quando da 
inauguração da indústria de malhas fez a entrega de uma van para a 
agricultura familiar e agora eram mais de setenta mil reais em equipamentos 
para a agricultura, e do deputado Romanelli mais de duzentos mil reais, e do 
deputado Bakri mais de um milhão e meio de reais, além de recursos 
encaminhados pela deputada Leandre através da vereadora Sandra e do 
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vereador Sid Lopes. Citou isso para verem o quanto pensavam em contribuir 
com a administração porque como todos sabiam esses deputados não tiveram 
diretamente o apoio da atual administração e assim não mediam esforços e 
não deviam pensar politicamente porque estando aqui eleitos pelo povo deviam 
pensar no bem estar das pessoas e todo recurso que conseguissem angariar 
junto às suas bases deviam procurar trazer para o município independente de 
quem fosse o gestor e esse trabalho devia continuar na próxima legislatura e 
nos próximos meses que ainda teriam pela frente. Falou também em relação a 
um ofício que tinha encaminhado para o DER pedindo a retirada de árvores a 
beira da rodovia do qual tinha obtido resposta e segundo eles estava no 
cronograma de trabalho e inclusive, se dirigindo ao vereador Jorge, que 
também tinha encaminhado oficio, estava previsto a melhorias na sinalização 
para este trecho, o que aguardava por que era um risco grande aos usuários e 
esperava que isso se concretizasse o mais rápido possível até porque no ano 
passado pediu defensas metálicas próximo ao Góes Artigas que também 
estava no cronograma mas até o momento não tinha ocorrido, •e assim 
esperava que esse serviço se concretizasse o mais rápido possível, senão 
deveriam continuar cobrando. Na ORDEM DO DIA nada constou para votação. 

Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL falou sobre sua 
participação nesse dia no lançamento e entrega do material da campanha 
Setembro Amarelo, campanha realizada pelo Portal Comunique em parceria 
com a psicóloga Hanna Lucavei sendo um mês dedicado a falar um pouco 
sobre saúde mental, embora precisassem falar sempre disso porque 
infelizmente as pessoas não tinham o hábito de cuidar da saúde mental; 
cuidavam das dores físicas e não conseguiam identificar a angustia através da 
ansiedade e da depressão, e acabavam deixando isso em segundo plano 
muitas vezes. Comentou que infelizmente tinha um índice bastante alto de 
tentativas de suicídio aqui no município principalmente com os adolescentes e 
precisava se falar sobre isso com muito mais freqüência que se falava. Citou 
que no momento tinham três psicólogas atendendo o município e infelizmente 
não estavam dando conta dessa demanda que estava sendo bem alta, e nesse 
momento de pandemia esse número aumentava porque as pessoas ficavam 
mais tempo em casa e isso trazia algumas angústias, e que as incertezas do 
futuro também traziam angústias, então precisavam falar sobre isso. 
Parabenizou a Secretaria da Saúde que estaria distribuindo esse material junto 
com a Secretaria de Assistência Social e também a psicóloga Hanna que era 
do CRAS municipal e tinha idealizado esse material junto com o Portal 
Comunique e precisavam estar atentos a alguns sinais das pessoas com quem 
conviviam, falar sobre isso e tratar com carinho as pessoas, porque ter uma 
depressão ou uma crise de ansiedade não era frescura conforme tratado pelo 
senso comum, e era preciso tratar desse tema com bastante respeito. O 
Vereador GILNELSON contribuiu com a fala do Vereador Laurici contando que 
há poucos dias quase presenciou um acidente no trecho para lrati e identificou 
que esse acidente poderia ter acontecido por conta da sinalização ruim que 
estava essa estrada especificamente nos trechos de serra onde com um pouco 
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de chuva ou de neblina causava bastante problemas. Contou que tinha ligado 
para a chefe do DER, engenheira Lucimara, cobrando essa situação, quando a 
mesma lhe relatou que já sabia da situação porque já haviam encaminhado 
ofício da casa assinado por todos os vereadores e também o prefeito tinha lhe 
cobrado isso e segundo ela, isso não estava só ao seu alcance, e ainda lhe 
disse que isso estava em andamento e a reforma que tinha sido feita nesse 
trecho ainda não estava concluída precisando de algumas coisas de 
acabamento e em uma última conversa dessa engenheira com o prefeito 
provavelmente deveriam fazer nos trechos de serra a colocação dos olhos de 
gato o que era um processo um pouco burocrático devido ao custo que não era 
tão baixo. Disse que deviam continuar cobrando para que isso acontecesse e 
que era uma obra importante por se tratar de uma via muito perigosa, mas 
esperava que fossem atendidos por julgar importante que fizessem essas 
cobranças evitando assim acidentes graves. O Vereador JORGE BOEIRA 
também fez um relato sobre o DER lembrando que havia solicitado guardiões 
principalmente nas curvas próximas à Góes Artigas lembrando que já fazia 
mais de um ano que essa casa tinham encaminhado ofício solicitando o 
serviço; que no dia vinte e oito de julho encabeçou o envio do ofício de número 
031 assinado por todos os vereadores solicitando melhorias nas faixas e 
colocação de olhos de gato nos trechos de serra e até o momento não havia 
recebido resposta desse ofício tendo ficado surpreso por terem respondido ao 
ofício do vereador Laurici. Falou que considerava isso total incompetência do 
DER, pois vinham revitalizar a pista e não colocavam sinalização nenhuma, e 
assim muitas pessoas estavam correndo o risco de perder a vida, e se viesse a 
acontecer alguma fatalidade quem deveria indenizar uma família ou um 
prejuízo material seria o DER, por incompetência, e que ao fazerem melhorias 
na pista já deveriam manter uma marcação para que as pessoas 
conseguissem ter visibilidade. Lembrou que quase todas semana aconteciam 
acidentes nesse trecho e alguns quase fatais, e assim deveriam continuar 
cobrando, e esperava que se resolvesse sem precisassem ir até o Ministério 
Público levar essa demanda para ser resolvida, pois já era um abuso com esse 
trecho porque já fazia próximo de três anos que não se revitalizava a 
sinalização, que na última vez tinha sido feita com material ruim e o que tinha 
restado foi retirado com o recapeamento. Se dirigiu a vereadora Sandra 
endossando as palavras sobre os problemas com a saúde mental contando 
que há poucos dias tinha visitado uma jovem de quatorze anos que havia 
tentado se matar devido a depressão e era triste essa realidade, mas tinha 
muito disso acontecendo no município e assim precisavam cuidar mesmo 
dessas pessoas. Quanto a recursos lembrou que há poucos dias o município 
tinha recebido do deputado Vermelho duzentos e setenta mil reais em recursos 
livres o que tinha sido de grande valia nesse momento de pandemia e havia 
ajudado o município, e assim estavam bem representados pelos deputados e 
com certeza esse município não podia parar; que tinham muitos parceiros que 
olhavam com carinho pelo desenvolvimento do município e procuravam 
mandar recursos. O Vereador LAURICI voltou a falar com relação a empresa 
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deixando os usuários do município na mão nas linhas de Guarapuava e Cruz 
~SORado e depois de não ter havido acordo entre a empresa e o município 

onde a empresa queria uma coisa que ao seu modo de ver fugia da legalidade, 
outra empresa tentou fazer esse transporte mas acabou também desistindo, e 
essas pessoas estavam na verdade abandonadas com relação a transporte 
público principalmente na região até Gavazone que tinham muitas 
comunidades e com muitos usuários, e infelizmente essas pessoas mais uma 
vez estavam tendo dificuldades, gastando bem mais, pagando táxis ou alguém 
para fazer sua locomoção até a cidade, e as pessoas mais uma vez tinham 
ficado na mão principalmente por essas empresas que só pensavam no lucro e 
quando precisavam dar sua parcela de colaboração para o município 
simplesmente abandonavam. O Vereador SIDON também acrescentou sobre 
os pedidos de melhorias na rodovia o que também considerava um descaso 
por parte do DER que deveria dar mais atenção aos pedidos desse Legislativo; 
endossou sobre os recursos do deputado Vermelho que tinha sido através de 
uma parceria de pessoas do grupo que tinha abraçado a campanha desse 
deputado e junto com os vereadores Bello e Jorge buscaram esse recurso que 
com certeza iria beneficiar muito a população. O Vereador NELSO se dirigiu ao 
senhor Lucas e a senhora Camila, presentes na sessão, dizendo que tinha 
ouvido que os mesmos tinham interesse em abrir uma Auto Escola no 
município, parabenizando os mesmos pela iniciativa e dizendo que a população 
sofria muito com a falta deste serviço que era extremamente importante para a 
população que sofria muito com a falta de uma Auto Escola quando as pessoas 
precisavam se deslocar até outro município para fazer a carteira de habilitação 
e acabavam gastando bem mais, e assim isso era muito importante e muito 
bom para a população. Deixou registrado que no último dia dez de setembro 
tiveram a visita do Deputado Romanelli que veio conversar com sua base de 
apoio e tinha conversado também com o ex-prefeito Marino e o Padre Marcos 
para tratarem do assunto do momento que eram as eleições e também não 
deixaram de agradecer os recursos que sempre encaminhava para o município 
tendo o compromisso de não apenas levar os votos, mas encaminhar os 
recursos que melhoravam a vida das pessoas. Citou as convenções partidárias 
que tinham ocorrido no final de semana e o que tinham falado nesse dia sobre 
os recursos dos deputados que vinham lhes apoiando era uma grand 
verdade, pois essa era uma Câmara muito qualificada e muitos milhões d 
reais nesses quatro anos vieram para o município; muitas melhorias e 
prédios públicos; muito asfalto na cidade; muito recurso para o interior n 
agricultura tendo saído aqui desse Legislativo e assim desejou que Deu 
abençoasse a todos que tinham trabalhado nesses quatro anos e a escolh 
ficaria com o povo, mas essa Câmara era muito qualificada e o município tinh 
ganhado muito nesses quatro anos porque todos trabalharam em prol d 
município não como situação ou oposição, mas sim pelo bem comum par 
Inácio Martins, e assim torcia para que voltassem, pois nunca tinham deixad 
de trabalhar por esse município. O Vereador DIMAS manifestou sua gratidã 
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por estar funcionando o poço artesiano da comunidade Rio Claro dizendo que 
com essa grande estiagem que estava se passando nos últimos meses vinha 
se agravando muito a situação em algumas comunidades e nessa comunidade 
no posto de saúde já estava feita a ligação de água e ainda estava em 
acabamento na comunidade de Santa Rita. Lembrou que ainda tinha a 
demanda em várias comunidades que estavam com problema de água citando 
a comunidade de Rio Pequeno para a qual iria tentar oficializar para tentar 
fazer a perfuração de um poço artesiano, não só nesta, mas em outras 
comunidades que também vinham passando por dificuldades. Endossou as 
palavras da Vereadora Sandra sobre a prevenção do mês de setembro dizendo 
que também era de grande importância esse trabalho, pois tinham muitas 
situações que podiam ser evitadas e assim ficava muito feliz com essa 
iniciativa, parabenizando a todos os envolvidos. Nada mais havendo a ser 
tratado foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária 
para o dia vinte e um de setembro, no mesmo horário, ficando lavrada a 
prest te ata que após lida e achada de conformidade foi assinada pelos 
vereat, ores presentes. 
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