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Ata da trigésima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia trinta de setembro de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. Iniciando o 
EXPEDIENTE foi colocada em discussão a Ata da sessão do dia vinte e três de 
setembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida foi lido o Projeto de Lei do 
Executivo de n.° 021/2019 — "Estima as Receitas e Fixa as Despesas do 
município para o Exercício de 2020", no valor de R$ 50.338.857,88 (cinqüenta 
milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos), compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social e abrangendo os demais órgãos da administração municipal, 
encaminhado para as Comissões Permanentes. Encerrando o Expediente o 
convite da Secretaria Municipal de Educação para a Exposição sobre o Dia da 
Árvore da Escola Municipal Luiz Scheleder, nos dias trinta de setembro e 
primeiro de outubro, a acontecer no auditório da Secretaria Municipal da 
Educação. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI lembrou o comentário que havia 
feito na sessão anterior sobre as placas de sinalização próximas ao bar do Luiz 
Gaúcho dizendo que já no dia seguinte tinha passado no local e a situação já 
estava resolvida e tinha voltado ao normal, e que da mesma forma que cobrava 
também reconhecia. Contou que esteve na última quinta-feira no período da 
tarde em Guarapuava onde tinha uma agenda com a Deputada Cristina 
Silvestri ressaltando a simplicidade e a forma como foi recebido, que por ser 
um horário um pouco tarde e por ter outros compromissos no horário normal de 
expediente em Guarapuava lhe recebeu em sua própria casa. Disse que 
precisava ressaltar esse gesto porque conhecendo muitos deputados não 
teriam esse atendimento, e mesmo tendo sido um cabo eleitoral da deputada 
ficou muito satisfeito e muito grato pela forma como foi recebido. Contou que 
nesse dia tratou com a mesma de vários assuntos tendo levado algumas 
demandas do município que não adiantaria, pois não sabia se concretizariam, 
mas elencou várias coisas que tinha para repassar e pediu a mesma que 
fizesse a intercessão junto ao Governo do Estado, pois eram em benefício do 
município, e uma coisa que tinha praticamente como certo mas não sabia 
quando liberaria era uma emenda para a agricultura para o qual o prefeito 
também já havia mandado um ofício num valor de aproximadamente setenta 
mil reais onde o município deveria fazer a aquisição de uma ensiladeira e uma 
plantadeira. Também falou sobre as prestações de contas da festa do pinhão 
dizendo que através de ofício tinha pedido ao executivo os documentos 
referentes às festas de 2017 e 2018 e conforme a prestação de contas feita 
aqui na casa realmente lhe foi encaminhado uma apostila com um resumo, 
uma coisa bem básica, e nesse dia estava reiterando o ofício, pois não era 
exatamente isso o que queria sendo que queria cópias de notas e contratos, e 
esperava que o executivo pudesse estar enviando para que assim também 
pudesse estar dando satisfação aos munícipes. O Vereador SIDON VIEIRA 
comentou que tinha sido procurado pelo senhor Adeodato Prestes sobre uma 
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situação à qual o mesmo também tinha procurado os Vereadores Bello e 
Dimas referente a um muro na divisa de seu lote com, a escola Luiz Scheleder 
que estava causando problemas, pois com as chuvas danificou o solo em sua 
propriedade e estava ficando água parada correndo o risco de alguma 
contaminação devido a criação de mosquitos. Disse que estava usando a 
Tribuna para expor essa situação, mas se fosse preciso iria também buscar 
outros meios e que inclusive iria oficiar para que o pessoal do setor de 
engenharia avaliasse a situação e assim poderia dar um retorno a essa 
pessoa, que não era a única prejudicada visto que mais uma vizinha próxima 
corria os mesmos riscos. Em aparte o presidente lembrou que já havia 
comentado essa situação através de ofício e achava interessante o vereador 
reforçar essa solicitação, também através de ofício, pois não era muita coisa a 
ser arrumada no local. Para a ORDEM DO DIA constou em segundo turno de 
votação o Projeto n.° 020/2019 do Executivo, propondo a implantação do Piso 
Salarial dos servidores municipais. Sem receber comentários o projeto foi 
aprovado com todos os votos favoráveis e passou a constar como Lei n.° 
947/2019 - "Estabelece o piso salarial dos servidores efetivos do município de 
Inácio Martins no valor de R$ 1.047,90 (Mil e quarenta e sete reais e noventa 
centavos)". Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador DIMAS VIER registrou o 
término dos trabalhos das estradas pela Patrulha Rural comentando que ao 
final da obra tiveram a visita dos fiscais Jorge Schipanski e Diorgenes Ferreira 
Ditrich que parabenizaram o município por estar organizado e que seria uma 
referência aos demais municípios que recebessem a patrulha, pois todo o 
cascalho a ser usado já estava preparado e o acompanhamento dos trabalhos 
pelo prefeito foi fundamental, por isso esse fiscal parabenizou o prefeito e o 
município por essa grande obra que foi realizada pela qual também ficava feliz 
pois todos usavam essa estrada que tinha ficado em ótimo estado. O Vereador 
LAURICI corrigiu sua fala na Tribuna quanto ás Festas do Pinhão dizendo que 
eram as de 2018 e 2019, e não 2017 e 2018. Ainda comentou que na visita à 
Deputada Cristina Silvestri tratou com a mesma para que interferisse junto à 
Secretaria de Esportes do Estado que possuía alguns quites de materiais 
esportivos que poderiam ser liberados para as escolas estaduais e mais 
algumas entidades para o que já havia encaminhado ofício solicitando esses 
materiais para as três escolas estaduais aqui do município. Acrescentou que 
ainda não havia recebido resposta do oficio, pois estava sendo tratado de 
forma diferente como era antes sendo exigido que se fizesse em forma de 
projeto e o estado exigia para que entidade seria direcionado com o CNPJ 
dessa entidade e isso tudo já havia sido encaminhado através da casa estando 
no aguardo da aprovação desse projeto, e caso não aceitassem deveria refazer 
o projeto e enviar novamente, mas pelo que havia conversado com assessores 
da deputada esse projeto deveria ser acatado, porém não sabia precisar 
prazos para que fosse enviado esses materiais, mas esperava que em breve 
chegassem ao município e pudessem ir até essas escolas. O Vereador SIDNEI 
LOPES registrou sua presença na formatura do PROERD na qual o Vereador 
Sidon também estava presente, onde mais de cento e sessenta crianças foram 
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os formandos. Falou que o PROERD era uma parceria entre as escolas, 
famílias e Policia Militar e que foi uma formatura belíssima com os policiais 
interagindo com as crianças com a presença do mascote do programa, o leão 
DARE e o programa explicava para as crianças o porque desse trabalho que 
tinha por objetivo afastar das drogas e de todas as coisas ruins envolvendo a 
escola, as famílias e a Policia Militar num trabalho conjunto. Reforçou o contive 
para a exposição sobre o Dia da Árvore, lido no Expediente, contando que já 
esteve nesse dia visitando a exposição que era um trabalho das crianças em 
parceria com os pais e professores e tinha ficado impressionado com a beleza 
e criatividade dos alunos nos trabalhos expostos. Para fins de registro 
comentou o Passeio Ciclistico e a Caminhada Ecológica que aconteceu no 
domingo anterior com mais de cem participantes e contou que conversando 
nesse dia com o Chefe do Departamento de Esportes Jaime Alexandre, o 
mesmo lhe disse que o pessoal ficou bastante empolgado com esse tipo de 
evento aqui no município, o que nunca acontecia, pois o que o departamento 
realizava eram campeonatos de futebol e muito difícil outras coisas gerando em 
torno apenas do futebol e somente masculino, e agora havia uma nova data já 
programada que seria o 5.° Circuito Paranaense de Mountain Bike, que deveria 
ocorrer no final do mês de outubro. Para encerrar comentou sobre os reparos 
que estavam sendo feitos em pedaços de asfalto que estavam sendo retirado 
em ruas do centro da cidade para contar que algumas pessoas já estavam 
criticando dizendo que estava sobrando dinheiro no município, pois tinha sido 
feito esses asfaltos há poucos dias e já estavam fazendo novamente, e ao 
perguntar para os engenheiros ficou sabendo que após uma fiscalização a 
empresa responsável, Companhia do Vermelho foi obrigada a refazer os 
serviços que tinham sido mal executados e que o asfalto estava nnapeado, ou 
seja, com rachaduras que precisavam ser corrigidas, tanto no asfalto quanto na 
calçada, além do teste de espessura que em alguns pontos não tinha sido 
aprovado, e para que a empresa pudesse receber um saldo que existia da obra 
era necessário ser refeito, mas esse trabalho era pela empresa contratada e 
não pelo município- conforme já havia comentários. Ao encerrar o presidente 
também destacou os trabalhos da Patrulha Rural dizendo que as estradas 
nunca estiveram como agora onde quarenta quilômetros de estradas foram 
recuperadas e quem usava essa estrada sabia do beneficio dessa grande obra 
para o município. Nada mais havendo foi encerrada a presente sessão e 
convocada a próxima sessão ordinária p ra o dia sete de outubro, às 
dezessete horas e trinta minutos, ficando lavr da a presente Ata que após lida 
e achad e conformid e segue assinada pel ve 	s presentes. 
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