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Ata da vigésima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Estado do Paraná, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e 
vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com a presença de todos os 
vereadores. No EXPEDIENTE constou a leitura e discussão da Ata da sessão 
ordinária do dia treze de outubro, aprovada sem ressalvas, e do comunicado da 
8.a Companhia Independente de Policia Militar sobre a campanha de 
arrecadação de alimentos em comemoração aos dez anos da Companhia. 
Novamente nenhum vereador inscreveu-se para usar a TRIBUNA e também 
não constaram matérias a serem votadas na ORDEM DO DIA. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador BELLO contou que esteve em 
campanha no domingo anterior na Vila Borges e observou o trabalho feito 
nessa vila onde participaram votando o projeto para o asfalto e que estavam 
recebendo algumas críticas junto com o Vereador Jorge e outros vereadores, 
pois houve algumas palavras enganosas contra suas pessoas de que seriam 
contra aquele projeto, mas isso era como um conto da carochinha que no final 
era outra conversa, e como tinham um bom nome e o povo que lhes conhecia 
sabia que isso era inverdade. Falou que o fruto desse projeto estava lá e nesse 
dia ficou sabendo que nesta semana já iniciaria a colocação do asfalto e essa 
era uma comunidade que estava de parabéns, pois além do asfalto recebeu a 
regularização fundiária e saneamento e o povo de lá estava muito feliz. Contou 
ainda ter explicado para o povo desse bairro sobre os trabalhos da Câmara em 
relação aos projetos e que nesse caso tinha chegado ao resultado final com 
uma vila privilegiada. Enfatizou que já estavam encerrando os trabalhos nesse 
mandato e que nessa Câmara foram irmanados e tiveram grande participação 
nesse grande avanço que o município teve, onde os vereadores, independente 
de lado foram unidos, por isso estava muito feliz e satisfeito por terem estado 
juntos nesses quatro anos. O Vereador SIDON contou que nesse dia estiveram 
na comunidade de Três Antas em uma reunião onde discutiram assuntos 
referente aos implementos encaminhados através de recursos indicados pelo 
Deputado Hussein Bakri e estiveram repassando que as associações deveriam 
estar todas organizadas para participar de um chamamento público, mas todas 
deveriam receber os implementos de acordo com suas necessidades. 
Comentou que o deputado Bakri vinha investindo muito aqui no município não 
só na agricultura e por isso parabenizava esse deputado e esperava que após 
o final desse mandato a próxima legislatura continuasse prestando um bom 
trabalho assim como os que estavam aqui. Concluiu estar muito feliz com esse 
deputado e também com o deputado federal Vermelho que já havia 
encaminhado duzentos e sessenta mil reais em recursos livres para o 
município sobre os quais comentaram nessa reunião onde prefeito também 
estava presente junto com os senhores Álvaro e Douglas Pasqualin, o 
secretário de agricultura Éder, e demais pessoas, e essa reunião tinha sido 
muito construtiva, pois relataram muitos assuntos importantes de que na 
sequência os agricultores iriam ter benefícios com o apoio dos vereadores e d 
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administração, e que sendo membro desta associação iriam trabalhar sempre 
juntos no que precisassem buscando com os novos vereadores soluções para 
os problemas. O Vereador NELSO apenas desejou uma boa semana aos 
colegas principalmente aos que estavam na luta pela reeleição, que tivessem 
uma boa e produtiva semana. Nada mais havendo foi encerrada a presente 
sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia vinte e seis de outubro 
de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a 
presente ata que após lida e achada de conformidade segue assinada pelos 
vereadores present s. 

Jfils 
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