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ATA n.° 033/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TRINTA DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Ata da vigésima sexta sessão ordinária, segundo período, da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada ás dezoito horas do dia trinta de agosto de dois mil e 
vinte e um. Ao iniciar o EXPEDIENTE, nos termos do Artigo 328 do Regimento 
Interno, o Presidente declarou aberto o processo de votação do Requerimento de 
Licença para tratamento de saúde do Vereador João Devarci Prestes e solicitou ao 
Primeiro Secretário a leitura do Artigo 328 e parágrafos do Regimento Interno e do 
Requerimento de Licença. Após as leituras declarou aberta a discussão ao 
Requerimento de Licença apresentado, que não recebeu comentários por parte dos 
vereadores e foi aprovado com todos os votos favoráveis, ficando assim concedida a 
licença ao vereador. Conforme o Artigo 308 do Regimento e após a verificação junto 
à 34.a Zona Eleitoral, convocou o primeiro suplente do Partido Socialista Brasileiro - 
PSB, Nelso de Andrade Junior, a tomar posse na forma do Regimento Interno e da 
Lei Orgânica. Na sequência declarou aberta a discussão e votação da Ata n.° 032, 
sessão ordinária do dia 23 de agosto, aprovada sem ressalvas. Solicitou a leitura 
dos Projetos de Leis do Executivo n.° 018/2021 - "Institui o Regime de Previdência 
Complementar no âmbito do Município de Inácio Martins, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o 
artigo 40 da Constituição Federal, e autoriza a adesão a Plano de Benefícios de 
Previdência Complementar" e n.° 019/2021 - "Suspende as Leis Municipais n.° 
972/2020 e 979/2021" que concederam reposição inflacionária aos servidores 
municipais, considerando decisão da Reclamação Constitucional n.° 48.538 - 
Paraná, STF, Ministro Alexandre de Moraes, e ainda do Projeto n.° 007/2021 
"Institui a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo a Preservação do 
Patrimônio Público do Município de Inácio Martins", do Vereador Jorge Ferreira de 
Almeida, todos encaminhados para as Comissões Permanentes e assessorias, e 
das Indicações de Serviço n.° 085, Vereador Gilberto Bello, propondo a "Colocação 
de placas nas entradas da cidade, nas praças e locais de uso público principalmente 
áreas de lazer, indicando a Proibição de Consumo de Bebidas Alcoólicas, nos 
termos da Lei n.° 937/2019", e n.° 086 do Vereador Élcio, "Instalação de refletores 
no espaço correspondente à Quadra de Areia e Academia da Terceira Idade 
(Quadra do Posto de Saúde)", encaminhadas ao Executivo Municipal. Constou ainda 
a leitura do Ofício n.° 191/21 da Prefeitura informando o cancelamento da Audiência 
Pública de Revisão do Plano Diretor que seria realizada nesse dia, e agendando 
nova data para o dia vinte de setembro, ao qual o Presidente manteve autorizado o 
uso do Plenário para realização da Audiência; do Ofício n.° 103/21 por solicitação 
dos vereadores Jorge Ferreira de Almeida e Larurici José de Oliveira, para 
conhecimento dos pares, ofício encaminhado ao DER para mais uma vez cobrar a 
realização de serviços de melhoria na PR 364, trecho compreendido entre Irati e 
Guará, na BR 277, ao qual juntaram cópias dos documentos enviados 
anteriormente; do Decreto n.° 182/2021 da Prefeitura e Portaria n.° 008/2021 da 
Câmara Municipal, ambos declarando Ponto Facultativo no dia seis e setembro, e do 
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Requerimento acompanhado de Abaixo Assinado de moradores das Ruas Genauro 
Pacheco Gomes e Benjamin Constant, referente ao tráfego de veículos pesados 
nessas vias, solicitando providências em virtude dos problemas que os moradores 
vinham enfrentando. Na TRIBUNA o Vereador ÉLCIO WSZOLEK destacou que 
entre os dias 24 à 27/08 estiveram juntamente com os Vereadores Julio, Marino e 
Jorge, participando da XX Marcha dos Vereadores, em Brasília, num momento de 
grande aprendizado e oportunidade ímpar para o crescimento enquanto vereadores, 
afirmando que era esse crescimento que vinham buscando para oferecer um 
trabalho de excelência aos cidadãos. Contou que nesta viagem junto com o 
Vereador Doutor Julio tiveram a oportunidade de visitar o gabinete da Deputada 
Federal Leandre Dal Ponte, que sempre muito receptiva reafirmou o seu 
compromisso com Inácio Martins e se comprometeu em manter as emendas que 
sempre encaminhava ao município e mais do que isso, como era uma deputada de 
projetos colocaram a necessidade de pensarem em um projeto estruturante para 
Inácio Martins quando a deputada se colocou a disposição para pensarem juntos em 
um projeto que não tinham ainda definido qual seria e qual público a ser atendido, 
mas certamente trabalhariam junto com o Vereador Julio para que de fato esse 
trabalho acontecesse. Sobre Agricultura Familiar destacou que nos últimos dias 
recebeu uma ligação do senhor Luis Tiepo assessor do Deputado Estadual Emerson 
Bacil, o qual destacou que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná 
estaria disponibilizando ao município 5.400 mudas, entre elas 1800 de erva-mate, 
1200 de citrus (laranja ou tangerina) e 2400 de parreiras e já tinha sido formalizado 
peto município o pedido junto à SEAB através do protocolo n° 18.000.562-5, e 
aguardavam que esse e outros incentivos viessem aos pequenos agricultores, pois 
como vinha falando, para fazer com que os pequenos agricultores continuassem 
com suas propriedades, sobretudo preservando o meio ambiente precisavam 
intensificar os incentivos, esperando que esse fosse o primeiro dos muitos incentivos 
que podiam vir, tanto por parte do governo quanto pelo Poder Executivo Municipal. 
Para finalizar, em relação ao requerimento e abaixo assinado dos moradores da Rua 
Benjamin Constant, se dirigindo ao Vereador Laurici lembrou que já vinham falando 
sobre essa questão afirmando que muito se falava nesta casa sobre essa 
reivindicação dos moradores, mas até então nada tinha se resolvido e viam 
moradores, contribuintes do município, que se deparavam com a estrutura de seus 
imóveis danificada pelo fato da passagem de caminhões carregados em um solo que 
não estava preparado para tal peso, e via que, para se resolver essa situação, ao 
menos parcialmente, não era uma dificuldade tão grande, bastando que se 
cumprisse a Lei Municipal n.° 927/2019 que proibia, entre outros, o tráfego de 
veículos pesados na Rua Genauro Pacheco Gomes, no trecho compreendido entre 
as Ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Guarapuava, a qual poderiam alterar e 
estender .o impedimento desse tráfego até a Rua Benjamin Constant e lhe parecia 
muito óbvio que, se caminhões carregados não passassem pelas ruas que 
correspondiam ao GEMEI e a Escola Maria de Jesus Turra, automaticamente não 
passariam próximo à Rua Visconde de Guarapuava e Benjamin Constant, e assim 
bastava que de imediato se cumprisse essa lei e era importante oficiarem o Poder 
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Executivo para buscarem estratégias então, para que de imediato a Lei n° 927 fosse 
cumprida. O Vereador JORGE BOEIRA falou sobre a reunião desse dia do 
Conselho de Desenvolvimento Rural destacando que essa reunião não vinha 
acontecendo já algum tempo devido a situação da COVID. Contou que nessa 
reunião puderam discutir assuntos sobre a agricultura em diversas etapas como 
patrulhas, emendas parlamentares e outras matérias que foram discutidas, e uma 
das principais matérias que lhe chamou a atenção foi o Programa Porteira Adentro, 
programa através do qual os agricultores tinham direito a oito horas de serviço e 
esse programa já vinha atendendo mais de cento e sessenta e cinco famílias dentro 
do município trazendo um benefício grande para essas famílias que podiam fazer um 
tanque para piscicultura, um bueiro, ou arrumar um esplainado, e diversas 
modalidades dentro da propriedade do produtor rural. Disse ter ficado muito feliz por 
esse projeto que tinha iniciado no ano de 2016, na gestão do prefeito Marino com a 
participação da Câmara votando essa lei para desenvolvimento principalmente na 
área rural, que a partir da votação foi seguido esse ritmo e atualmente o prefeito 
Junior vinha seguindo esse projeto e fazendo um bom trabalho para muitas famílias, 

assim tinha sido muito importante e gratificante a participação nessa reunião como 
agricultor produtor de hortaliças, e como vereador estar representando os 
agricultores do município. Também falou sobre a participação na XX Marcha dos 
Vereadores não comentando exatamente sobre o evento o qual disse ter sido muito 
bom, .e falando do momento onde aproveitando a oportunidade visitou o gabinete do 
Deputado Federal Vermelho o qual tinham representado aqui no município nas 
últimas eleições junto com os Vereadores Bello e Dimas e mais alguns colegas, 
contando que foi muito bem recebido pelo deputado onde levou uma demanda da 
Secretaria Municipal de Assistência Social em que a secretária solicitava dois 
veículos e foram prontamente atendidos pelo deputado com recursos de 
aproximadamente duzentos mil reais para aquisição desses veículos que viriam a 
atender a população através do CRAS e do CREAS o que iria trazer mais 
comodidade, um atendimento mais humanizado e dar mais suporte ao atendimento 

população pelos funcionários do setor. Falou que na ocasião pegou um relatório 
de algumas emendas e recursos que tinham conseguido junto a esse deputado para 

município, que já chegavam ao surpreendente valor de R$ 1.145.200,00 (um 
milhão, cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais) definindo quais tinham sido 
esses recursos e como tinham sido aplicados. Ainda citou o pedido de um recurso 
especial para atender um projeto que sempre tinha sido seu alvo para ter uma 
academia ao ar livre em cada comunidade do interior dizendo que fariam um ofício 
junto com os vereadores da base do PSD e quem mais interessasse em assinar 
solicitando essas academias onde o deputado estaria pronto a lhes atender, sendo 
de oito até quinze academias, que viriam a atender as comunidades do interior 
citando o exemplo de uma academia que tinha conseguido por intermédio do 
prefeito Junior na comunidade de Góes Artigas que vinha sendo muito viável para as 
pessoas fazerem ali seus exercícios físicos. Falou ainda ter ficado muito triste com 
algumas matérias, inclusive uma publicada pelo Vereador Laurici, sobre vandalismo 

a destruição em órgãos do patrimônio público, o que considerava muito 
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decepcionante saber que tinham pessoas com o intuito de, em vez se conservar, 
destruir aquilo que saía do bolso de todos os contribuintes, fazendo um breve 
comentário sobre o projeto de lei que apresentou nesse dia sobre a Semana de 
Conscientização e Incentivo à Preservação e Defesa do Patrimônio Público, 
prevendo multa e prisão quando alguém fosse flagrado destruindo o patrimônio 
público. Encerrou endossando comentários sobre o ofício enviado junto com o 
Vereador Laurici ao DER cobrando mais uma vez as várias melhorias que já tinham 
solicitado em outros ofícios dizendo esperar que dessa vez fossem atendidos. O 
Vereador JULIO ARMANDO também falou da Marcha dos Vereadores dizendo ter 
sido um momento muito importante onde tiveram a felicidade de ter um contato com 
vereadores de todo o pais, trocando muitas informações e aprendendo também com 
muitas palestras que fariam com que seus mandatos fossem mais efetivos ao longo 
do caminho e ao longo do que fossem vivenciando. Registrou a visita que fizeram ao 
gabinete da Deputada Leandre, deputada bastante conhecida que tinha reafirmado 
seu compromisso com o município, contando que junto com o Vereador Professor 
Élcio levaram demandas das áreas de saúde, educação e equipamentos para a 
agricultura, de onde saíram com o compromisso da deputada em atender essas 
demandas, e mais um projeto que iria contemplar possivelmente os jovens do 
município, onde tiveram a grata satisfação de receber a notícia da deputada 
renovando esse compromisso e se colocando à disposição para atender a 
população. Registrou que o saldo dessa viagem tinha sido extremamente positivo 
onde os vereadores Jorge e Marino também levaram demandas e tinham voltado 
com recursos na ordem de milhões e acreditava que essas articulações e essas 
viagens não eram a passeio e tinham compromisso e responsabilidade com o 
mandato, e o eleitor com certeza acompanhava não apenas os vereadores que 
foram à Brasília nessa ocasião, mas os que também deveriam ir, como também 
outros que já tinham ido ou que tinham esses contatos em suas bases, e acreditava 
que todo esse empenho e todos esses momentos deveriam ser aproveitados porque 
isso fazia parte do exercício pleno do parlamentar. Registrou seu agradecimento ao 
Presidente que lhes incentivou e liberou para que acontecesse tudo isso, dizendo 
que estavam muito felizes com o saldo positivo e finalizou fazendo comentários 
também a respeito do abaixo assinado dos moradores das ruas Genauro Pacheco 
Gomes e Benjamin Constant afirmando que talvez fosse o momento do Executivo 
aplicar a referia lei nesse trecho, o que evitaria problemas futuros não só nas 
residências como também na creche e escola próximas, e era importante fazerem 
essa fiscalização para dar segurança principalmente aos alunos e professores que 
por ali circulavam. O Vereador LAURICI também falou sobre as ruas Benjamin 
Constant e Genauro Gomes reforçando que poderiam fazer um documento pedindo 
ao Executivo o mais breve possível o cumprimento da Lei 927 para que a situação 
não viesse mais a acontecer. Contou que visitou essas ruas, principalmente a Rua 
Benjamin Constant onde recentemente tinha sido feito um trabalho de melhorias e 
em poucos dias o trabalho teve que ser refeito; que sabia da grande dificuldade e 
que tinham caminhoneiros que moravam na região e pela facilidade de acessar a 
rodovia já saíam por essas ruas, mas principalmente a Rua Genauro Pacheco 
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Gomes por ser uma rua onde existiam as escolas já mencionadas, no trecho 
pavimentado já tinha travessias elevadas que proibiam que caminhões circulassem, 
mas mesmo assim continuavam circulando, então, concordava que poderiam estar 
fazendo esse documento e se fosse possível o Executivo com certeza não iria se 
furtar em estar atendendo. Ainda falou do ofício que estavam enviando ao DER 
pedindo especialmente a retirada de árvores de grande porte em vários pontos da 
rodovia como também a colocação de defensas metálicas, dizendo que era 
importante não apenas que o documento fosse respondido, mas que as 
reivindicações fossem atendidas. Ressaltou sua participação no último dia vinte e 
sete de agosto na XIII Conferência de Assistência Social juntamente com vários 
usuários dos serviços de Assistência Social e que tinha ficado bastante contente em 
poder participar e estar acompanhando as ações desenvolvidas no setor que no dia 
a dia não ficavam sabendo de que forma estava acontecendo, o que foi explanado 
durante a Conferência onde também pode participar de várias propostas a nível 
municipal, estadual e federal, que seriam analisadas e futuramente algumas 
poderiam se tornar realidade para que pudessem vir a ser executadas melhorando 
cada vez mais o trabalho da Assistência Social. Ressaltou que essa Conferência, 
devido ao momento da pandemia tinha sido realizada de forma híbrida onde 
algumas pessoas participaram pessoalmente e o público pode participar de casa 
pelo Facebook. Encerrou voltando a falar em relação ao ofício encaminhado ao DER 
para relatar um ocorrido no domingo anterior onde um cidadão do município havia se 
envolvido num acidente, somente com danos materiais, próximo ao Cerro do Leão, 
provavelmente causado pelo excesso de neblina e animais na pista, que era outro 
problema, onde esse nnartinense veio a atropelar um cavalo matando o animal e 
danificando seu veículo que com certeza teria um custo muito alto para poder 
consertar, o que também justificava seus pedidos, e assim esperava que fossem 
atendidos. O Vereador MARINO comentou da vinda do Secretário de Meio Ambiente 
onde fizeram vários questionamentos sendo um dos pedidos que fez nessa ocasião 
a retirada de árvores próximas ao cemitério do Rio Pequeno, que a população vinha 
cobrando por estarem-até danificando o muro do cemitério, e assim agradeceu ao 
secretário Eder Lopes que prontamente lhe atendeu, mas queria dizer que iria 
continuar cobrando a questão do Cemitério Municipal que até o momento não tinha 
resposta e sabendo que era uma questão de urgência e prioridade iria continuar 
cobrando, pois como sabia agradecer, sabia cobrar também. Outra questão que 
levantou foi sobre várias Indicações que já tinha feito, como também os Vereadores 
Julio e Dimas, sobre as estradas do Matão de Baixo, onde tinha começado o 
trabalho e era uma questão que teriam que ver, de como iria se proceder a 
conclusão daquela obra porque se fosse de trafegabilidade rural, que era do 
Governo do Estado, tinha que ser uma obra completa, com cascalhamento, 
passando o rolo, para que a população tivesse um conforto melhor e uma qualidade 
melhor na estrada. Contou que nesse dia recebeu várias pessoas da comunidade 
reclamando que ao invés da estrada estar sendo melhorada estavam fazendo só o 
patrolamento, e infelizmente só o patrolamento não iria resolver porque a 
comunidade tinha ficado ilhada nesse final de semana porque tinham passado a 
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máquina na estrada geral, mas não tinha sido feito o cascalhamento. Assi solicitou 
ao Vereador Ismael para que visse com o Chefe das Máquinas, Élcio Campos, como 
estava esse projeto, pois tinham de olhar com carinho por aquela comunidade que 
desde 2015 não recebia melhorias, então, se as máquinas estavam na comunidade 
com certeza teria que ser feito um trabalho completo, deixando registrada essa 
indignação da comunidade pela forma como tinha começado o trabalho que deveria, 
após ser começado, já se levar pronta a parte do cascalhamento também. 
Igualmente falou sobre a viagem à Brasília na XX Marcha, na qual tinha vereadores 
de todo o país e vários palestrantes com vários temas que foram abordados, sendo 
palestras importantes porque o vereador devia se capacitar para saber de suas 
obrigações e de seus direitos e conseguir fazer seus mandatos com 
responsabilidade, e nesse evento conseguiram sim aprender muito. Deixou também 
registrado que num momento oportuno em uma reunião pré agendada com o 
Deputado Aliei, que vinha atendendo o município e sendo um de seus 
representantes, recebeu em mãos uma emenda de duzentos e trinta mil reais 
registrada junto ao Governo Federal na área de Saúde que iria beneficiar na compra 
de equipamentos no setor de odontologia e também outra emenda no valor de cento 
e vinte e cinco mil reais que iria beneficiar mais uma vez a agricultura familiar com a 
compra de equipamentos. Ressaltou o trabalho do Vereador João Prestes que 
estava impossibilitado de estar presente nas sessões, mas também estava junto na 
luta para trazer essas emendas, o que era muito importante para que o município 
desenvolvesse cada vez mais. Contou também ter deixado acordado com o 
Deputado Aliei um projeto que iria beneficiar as associações do município 
principalmente na questão da agricultura familiar, sendo um projeto com valor em 
torno de quatrocentos e cinquenta à quinhentos mil reais, para o mês de novembro, 
um valor bem razoável para o qual iriam sentar e discutir junto com a Secretaria de 
Agricultura e junto com o Executivo para que conseguissem fazer um trabalho que 
fosse de encontro com a população do município, com todas as associações e com 
todos os agricultores familiares. Na ORDEM DO DIA constou apenas o primeiro 
turno de votação do Projeto de Lei n.° 05/2021 do Legislativo dispondo sobre a 
"Obrigatoriedade do Poder Público Municipal realizar a contratação de estagiários 
remunerados, exclusivamente mediante processo seletivo", assinado por todos os 
vereadores, exceto o Vereador João Devarci Prestes, em tratamento de saúde no 
dia da apresentação do projeto. Ao ser colocado em discussão, o Vereador Élcio 
Wszolek, que tinha liderado junto aos demais a apresentação do referido projeto, 
usou a palavra falando sobre a importância do mesmo, assim como os demais 
vereadores também comentaram a proposta. O Presidente não fez comentários 
sobre o projeto e concluída a discussão colocou o mesmo em votação sendo 
aprovado em primeiro turno com todos os votos favoráveis. Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador GILBERTO BELLO lembrou da inauguração do trecho da 
rodovia de Inácio Martins a Guarapuava, na BR 277, trecho de Góes Migas ao 
Guará, quando na ocasião fez um vídeo falando que não apenas o Deputado 
Artagão estava de parabéns por essa obra, mas sim toda a população de Inácio 
Martins, pois o município tinha perdido muita coisa pela falta dessa ligação. Falou 
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que tinha bastante contato com empresários do município inclusive teve durante a 
semana em algumas empresas como a do Davi e do senhor Joacir, o qual tinha 
aumentado a produção e só na sua carvoeira eram em torno de trezentas pessoas 
que viviam dali e não tinha gente para trabalhar. Lembrou que nas três últimas 
eleições que tinha participado o povo sempre queria emprego o que os demais 
vereadores enquanto candidatos sabiam, e hoje se precisasse de um profissional 
que tivesse um curso ou soubesse operar uma máquina como uma carregadeira não 
tinha gente, estavam todos trabalhando, então tinha dado uma crescida econômica 
muito grande no município, citando o exemplo da empresa dos senhores João Artur 
e Paulinho, nos Papagaios, com mais de noventa funcionários, coisa que não 
existia, e dentro do comércio também, mas esse asfalto tinha contribuído para isso 
mesmo sem muitos anos de conclusão dessa obra. Citou os dados do IBGE que 
apontavam nas últimas pesquisas o município como um dos mais pobres do Paraná, 
ocupando as últimas posições no IDH do estado, afirmando que numa nova 
pesquisa o município com certeza teria elevado em muito nessa posição e isso tinha 
sido favorecido por esse asfalto, uma Câmara boa e uma boa gestão, onde as 
últimas gestões tinham sido muito boas com investimentos no quadro urbano, no 
interior, nas condições de tráfego para exploração da madeira e por isso o município 
estava de parabéns. Citou que no momento o país tinha em torno de quinze por 
cento de desempregados, mas Inácio Martins estava fora dessa realidade não 
estando dentro desse quadro, e para isso valeu todo o trabalho e toda a luta 
conforme os pares haviam citado com as emendas parlamentares e seus trabalhos 
como vereadores, no seu caso já no quinto ano como vereador, como também dos 
últimos prefeitos que tinham passado e assim a cidade estava chegando a 
patamares melhores por causa da renda. Encerrou dizendo que estavam de 
parabéns, pois andando pela cidade podiam ver a cidade ficando bonita, as 
empresas tocando e o povo trabalhando, ninguém reclamando mais, então ficava 
feliz por fazer parte desse desenvolvimento. O Vereador ISMAEL comentou três 
situações sendo uma delas o pedido dos moradores das Ruas Genauro Pacheco 
Gomes e as demais comentadas na sessão dizendo que, já que seria encaminhado 
ofício ao Executivo cobrando a execução da Lei n.° 927/2019, pensava que isso era 
competência também da Polícia Militar e assim ao oficiar o Executivo e o Conselho 
de Trânsito deveriam enviar também para a Policia Militar e talvez assim chegassem 
a resolução desse problema, o que seria uma situação simples e poderia ser 
ajustada também pelo Conselho de Segurança em parceria com o Conselho de 
Trânsito. Em relação às estradas do Matão, comentado pelo Vereador Marino, 
informou que os serviços nessa estrada estavam apenas começando e o primeiro 
passo tinha sido a limpeza nas laterais da via que posteriormente seria adequada 
com o cascalhamento e tudo mais, o que deveria acontecer já nos próximos dias 
com o tempo dando possibilidades. Em relação aos comentários do Vereador Bello 
sobre o aumento nos postos de trabalho, contou que nos últimos dias em um grupo 
de whatsapp ouve um comentário de um certo radialista que em um determinado 
município havia vagas e foi feito um chamamento através da rádio para que 
comparecessem pessoas e compareceram muitas pessoas nesse município quando 
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um empresário de Inácio Martins fez um comentário nesse grupo de que aqui a 
situação era diferente, já havia um período grande que não se encontrava pessoas 
para trabalhar, então isso era uma realidade. Conforme o Vereador Ballo tinha 
comentado que em uma empresa na localidade de Papagaios tinha em torno de 
noventa funcionários, registrou que na fábrica de Jeans até o final do ano esperava-
se chegar a oitenta; na nova empresa da Vila Nova já sabiam estar acima de vinte; 
na empresa do senhor Maurício Cavassin acreditava ser acima de duzentos, então, 
nos últimos anos tinha se propagado muito, graças a Deus, a questão de empregos 
no município, e assim esperava que nos próximos meses e anos continuasse esse 
progresso que era o que todos esperavam e buscavam em parceria com todos os 
vereadores e também com o Executivo. O Vereador MARINO também comentou a 
questão do requerimento e abaixo assinado recebidos contando ter recebido várias 
mensagens inclusive cobrando posições suas aqui na Câmara para que fossem 
tomadas providências. Disse conhecer muito bem aquela região porque quando 
esteve à frente da prefeitura fez ali todo um trabalho de saneamento básico e era 
uma região bem complicada por não ter estrutura sendo uma região com o solo 
muito mole, então, o que a população estava cobrando, se não parasse logo traria 
um prejuízo muito grande para eles como já estavam tendo com as rachaduras nas 
casas, o que era o começo, e o que poderiam fazer aqui pela Câmara era fazer 
cumprir a Lei 927 num primeiro passo oficiando o Executivo e oficiando também o 
comandante da Policia Militar porque na escola e na creche esses caminhões que 
estavam transitando por ali poderiam trazer um transtorno muito grande e causar um 
acidente muito grave também, então a parte do Executivo seria colocar as placas 
proibindo o trânsito de caminhões e a Policia Militar fazer cumprir para que os 
caminhoneiros não passassem por ali, fazendo também as suas partes como 
Legislativo encaminhando o ofício ao Executivo e também à Policia Militar. Nada 
mais havendo a ser tratado e considerando o ponto facultativo em virtude do feriado 
do dia Sete de Setembro, o Presidente declarou encerrada a presente sessão, 
convocando a próxima sessão ordinária para o dia oito de setembro, no horário 
regimental, ficando I rada a presente ata que após aprovada foi assinada por todos 
os presentes. 
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