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Ata da vigésima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia dois de setembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas 

trinta minutos, com a presença de todos os vereadores. Ao iniciar o 
EXPEDIENTE, nos termos do Regimento Interno, o presidente colocou a Ata 
da sessão ordinária do dia vinte e seis de agosto em discussão, sendo a 
mesma aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidos os Projetos de Leis 
do Legislativo de n.° 009/2019, da Vereadora Sandra Daniel propondo a 
"Instituição da Semana da Educação ao Longo da Vida", e n.° 010/2019 do 
Vereador Sidnei Lopes propondo "Declaração de Utilidade Pública para a 
Associação Comunitária Rural Vividence" com sede no Assentamento José 
Dias. Encerrando as leituras, o convite aos vereadores do informativo Na Hora 
Noticias para o lançamento da exposição fotográfica com o tema "Inverno 
Martinense" e premiação das três melhores fotos a acontecer no dia três de 
setembro no saguão da Secretaria Municipal de Educação após as atividades 
alusivas à Semana da Pátria, projeto este realizado em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Associação 
Comercial e Industrial de Inácio Martins. Na TRIBUNA o Vereador GILBERTO 
BELLO falou sobre as inaugurações das unidades de saúde do Assentamento 
Santa Rita e do centro, dizendo que a unidade do assentamento foi uma 
grande conquista para a comunidade e que na ocasião da inauguração falou 
que quanto mais distante a comunidade, mais distante o povo estava da saúde, 

agora os serviços de saúde estariam onde estava o povo. Destacou que na 
inauguração estiveram presentes também os Vereadores Sidnei Lopes, Nelso 
de Andrade e Sandra Daniel, e que com a nova unidade aqui na cidade o povo 
daqui também ganharia com isso. Falou ainda sobre o projeto de lei que havia 
apresentado propondo alteração orçamentária para aquisição de um novo 
veículo para o Legislativo justificando que pretendia adquirir um veiculo melhor 

que desse mais segurança aos vereadores quando em viagens, 
considerando que o veículo existente era uma Space Fox do ano 2011. Disse 
discordar do Vereador Laurici de que o veículo ficaria parado e também do 
Vereador Sidon quando disse que os vereadores não podiam mais participar de 
treinamentos, afirmando que poderiam sim usar a exemplo do Vereador Sidnei 
Lopes que na semana anterior tinha se dirigido à Curitiba a interesse do 
município e que com a regulamentação do sistema de pagamentos de 
despesas de viagens dos vereadores poderiam usar o veiculo sempre que 
necessário. Citou também um comentário no facebook de que a Câmara não 
tinha porque ter dois carros, o que concordava, e contou que conversando com 

Vereador Sidnei Lopes soube da necessidade da Secretaria da Educação em 
um novo veículo e para isso já havia conversado com o prefeito e apresentaria 
também um projeto para que o veículo existente, caso aprovada a compra de 
um novo, fosse repassado ao município indicado para uso na educação. 
Encerrou pedindo os votos aos vereadores que tinham aprovado em primeiro 
turno afirmando que o projeto não era nenhuma loucura, pois existiam recursos 
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e orçamento, e o novo veiculo viria a servir e dar mais segurança a todos os 
vereadores. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o 
Projeto de Lei do Executivo de n.° 019/2019, encaminhado em atendimento à 
solicitação do presidente do Legislativo Municipal propondo abertura de crédito 
especial ao orçamento do Legislativo no valor de R$ 80.00,00 (oitenta mil 
reais), para aquisição de um novo veículo. Colocado em discussão o projeto 
recebeu comentários apenas do Vereador Laurici que por ter sido citado na 
Tribuna pelo presidente, disse que sua opinião continuava a mesma em 
relação ao projeto; que respeitava a decisão dos demais pares pela aquisição e 
achava que se o veículo existente fosse doado para a educação seria muito 
bem utilizado, porém via que veículos para os municípios sempre tinham 
deputados mandando emendas e não estava tão difícil de conseguir recursos 
para esse tipo de aquisições. Em votação novamente o projeto recebeu os 
votos contrários dos Vereadores Laureei, Sidon e Nelso. Aprovado pela maioria 
dos votos passou a constar como Lei n. 943/2019 — "Autoriza o Executivo 
Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento 
Geral do Legislativo Municipal, para o exercício de 2019, no valor de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais)". Também em segundo turno o Projeto de Decreto 
Legislativo n.° 02/2019 aprovando as contas do Executivo Municipal, exercício 
de 2017, foi aprovado com todos os votos sem receber comentários e passou a 
constar como Decreto Legislativo n.° 02/2019 - "Aprova as contas do 
Executivo Municipal, do exercício de 2017, de responsabilidade do senhor 
Edemetrio Benato Junior". Iniciando a EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 

LAURECI também comentou sobre as inaugurações das unidades de saúde já 
referidas dizendo que não pôde estar presente, mas gostaria de ter participado 
por lembrar que esteve junto com o Vereador Gilberto Bello em certa ocasião 
visitando a escola do Santa Rita e também visitaram a unidade de saúde 
enquanto ainda estava em construção. Falou que essa unidade de saúde já 
vinha desde o mandato do ex-prefeito Marino em obras, porém como a grande 
maioria das obras em todo o país tinham seus problemas, começavam e 
acabavam paralisando e em muitas vezes não se cumpria os prazos 
estabelecidos, infelizmente naquele mandato não foi possível concluir e agora 
a atual gestão havia concluído, assim também como a obra central iniciada na 
gestão anterior e igualmente concluída. Disse que isso era muito importante e 
mostrava que independente de quem vencesse as eleições as obras iniciadas 
por um determinado prefeito tinham continuidade e assim tinha que ser, pois 
deveria ser analisada a necessidade da população e o principal beneficiado 
com essas obras era a população. Deixou seus agradecimentos e 
reconhecimento ao atual prefeito pela conclusão dessas obras assim como 
outras que havia concluído que eram também obras iniciadas no mandato do 
prefeito Marino. Voltou a falar sobre o projeto para aquisição do veículo para o 
Legislativo, dizendo que havia acompanhado alguns comentários no facebook, 
mas procurava não entrar nesses assuntos porque muitas pessoas às vezes 
sem ter o devido conhecimento acabavam falando coisas que não procediam e 
com outras pessoas que havia conversado pessoalmente ouvia opiniões de 



Câmara Municipal de Inácio 	
116 
tins 

CNPJ 77.778.827/0001-55 

  

   

diversos lados, algumas favoráveis e outras nem tanto, mas quem tinha o 
poder de decidir isso era o presidente e o que fizesse deveriam acatar mesmo 
não concordando. O Vereador SIDNEI LOPES comentou que na semana 
anterior esteve na Assembléia Legislativa em conversa com deputado estadual 
Professor Lemos e gostaria de repassar como foi essa conversa até para 
prestar contas da viagem, conforme a nova lei que estava vigente. Contou ter 
ido à Assembléia na última terça-feira dia vinte e sete onde protocolou alguns 
ofícios junto ao deputado, inclusive um da Secretaria da Educação solicitando 
um carro. Nesse momento discordou do Vereador Laureci, mesmo respeitando 
a sua opinião, dizendo que não era tão fácil assim conseguir veículos para a 
administração conforme esse vereador havia falado porque os carros que 
saiam bastante pelo governo eram geralmente para a saúde, e para a 
educação já era mais difícil, e então a Chefe do Departamento e a Secretária 
de Educação elaboraram um ofício justificando a necessidade e as demandas 
para outro veiculo. Contou também que havia conversado com o presidente no 
sentido de que, ao ser devolvido ao município o veículo atual do Legislativo, 
mesmo sem poderem direcionar que fosse conversado com o prefeito e 
encaminhado para a Secretaria da Educação. Também falou das inaugurações 
das unidades de saúde destacando a do Assentamento Santa Rita que era 
quase maior do que o Posto de Saúde Central e também sobre a outra unidade 
no centro que tinha uma área ampla para todos os profissionais trabalharem, 
sendo duas obras inauguradas das muitas que viriam ainda. Ainda sobre obras 
falou que na semana passada havia visitado a obra da quadra de areia onde 
todos podiam ver que a construção já estava sendo feita e provavelmente no 
mês de setembro ou no máximo até o início de novembro seria entregue essa 
obra e contou também da reforma que estava sendo feita no ginásio de 
esportes destacando serem duas obras de meio milhão de reais sendo 
recursos que havia conseguido através do deputado Leopoldo Meyer, ficando 
feliz em ver as obras sendo feitas, o dinheiro sendo aplicado, e que seria 
aproveitado pela população na área de esportes, sendo também para 
beneficiar a população inteira. O Vereador SIDON VIEIRA endossou as 
palavras já ditas sobre as duas obras inauguradas destacando a população do 
interior sendo os Assentamentos Santa Rita e Fazenda Velha e comunidades 
próximas complementando que aquele posto de saúde iria beneficiar muito as 
pessoas com atendimento médico e odontológico e lembrou que como 
vereador sempre vinha cobrando para que tivesse atendimento odontológico no 
interior para facilitar para as pessoas, e o povo da região estava de parabéns. 
Quanto ao projeto para aquisição do veículo falou que não era contra, mas via 
que um carro com uma boa manutenção independente do ano daria para 
continuar servindo ao Legislativo em suas viagens e achava melhor que a 
Câmara votasse o orçamento impositivo, pois assim poderiam indicar alguma 
coisa para atender muitos pedidos que tinham principalmente no interior, e 
assim seria uma forma também de poderem contribuir através do Legislativo 
para acontecer nas comunidades. Ao encerrar o presidente voltou a comentar 
sobre os postos de saúde destacando a importância da participação dos 
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vereadores ao conseguirem emendas parlamentares a exemplo das duas 
citadas pelo Vereador Sid Lopes e também de outros vereadores, destacando 
a emenda que havia conseguido junto a Deputada Leandre que serviu para 
aquisição do mobiliário do novo posto de saúde central conseguido por sua 
pessoa em 2017, e assim a participação dos vereadores junto a seus 
representantes era muito importante nessa ligação com os deputados. Quanto 
à aquisição de novo veículo disse que poderia também servir a comunidade, 
pois o outro veiculo seria doado para a educação; que fazia questão que fosse 
repassado pelo Vereador Sidnei por ter sido sua indicação, e que esse projeto 
havia feito com responsabilidade, consciente de que iriam criticar, mas não 
tinha nada de anormal sendo apenas um veiculo que serviria ao Legislativo de 
oito a dez anos de forma normal a exemplo de outro veiculo que existia e foi 
trocado e ainda estava servindo o município, então, se fossem olhar por esse 
lado não deveria ter sido substituído, pois aquele veiculo ainda estava sendo 
utilizado. Comentou ainda que a obra da Capela Mortuária estava quase 
concluída e em breve seria entregue à comunidade sendo mais uma obra 
importante para atender a população. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão ficando onvocada a próxima sessão ordinária 
para o dia nove de setembro, as dezess e horas e trinta minutos. Foi lavrada a 
presente Ata que após lida e achada de confor 	gue assinada pelos 

vereadores presentes. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

