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Ata da vigésima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada em três de novembro de dois mil e vinte, às dezessete horas 
e trinta minutos, presentes todos os vereadores. No EXPEDIENTE apenas a 
discussão da ata da sessão do dia vinte e seis de outubro, aprovada sem 
ressalvas. Nenhum vereador se inscreveu para usar a TRIBUNA e na ORDEM 
DO DIA não constaram matérias. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 
LAURICI falou com relação ao momento político com as eleições para prefeito 
e vereadores para ressaltar o debate entre os dois candidatos a prefeito, Padre 
Marcos e o atual prefeito Edemetrio Benato Junior dizendo que não pode 
acompanhar o debate por inteiro, mas tinha visto esse debate com grande 
qualidade dos candidatos, até porque tinha acompanhado partes de um debate 
entre candidatos de um município da região e nesse viu que o nível estava 
bastante baixo com grosserias; um candidato xingando o outro, e o debate 
daqui realizado pela Rádio Najuá de lrati tinha sido muito bom, onde muitas 
pessoas que estavam em dúvida com relação ao seu voto acabaram se 
manifestando após esse debate. Falou ainda que nesse dia aconteceria outro 
debate, parabenizando o jornalista Kleber Fernandes pela iniciativa, este já 
aqui no município, o qual esperava que também fosse de bom nível com 
respeito aos eleitores e entre os candidatos postulantes a vaga do executivo 
para os próximos quatro anos. O Vereador BELLO falou que fazendo sua 
campanha de casa em casa, percebia a condição de renda do povo dizendo 
que o Brasil estava indo para uma situação em que o povo estava ficando 
miserável, com situações críticas de muitas pessoas, e que viu em uma 
reportagem da UOL que o Brasil estava voltando a miséria dos anos oitenta, se 
encaminhando para isso, citando o caso do Rio de Janeiro onde cerca de 
duzentas e setenta mil pessoas viviam com menos de meio salário mínimo e 
assim estava difícil até para fazer campanha, pois era um desgaste para os 
vereadores onde o povo cobrava muito, e em sua opinião a situação 
econômica estava muito difícil e no Brasil com o salário tendo aumentado 
apenas vinte reais e alguns itens da cesta básica em até cem por cento ficaria 
difícil até para o povo comer de agora em diante, quem diria pagar suas contas, 
comparando que algumas casas tinham até sete talões de água vencidos que 
não tinha sido cortado devido à pandemia. Concluiu que estava difícil a vida do 
povo e não sabia onde iria parar; que era contra esse governo que em sua 
opinião era um desgoverno que culpava a pandemia e assim deveriam esperar 
passar a pandemia, pois até o momento nem tinha um plano de governo e a 
situação estava ficando difícil com baixos investimentos na área social e assim 
o Brasil estava voltando para os anos oitenta num regresso muito grande o que 
era uma pena. Nada mais havendo foi encerrada a presente sessão e 
convocada nova sessão ordinária para o dia nove de novembro, às dezessete 
horas e trinta minutos, ficando lavrada a presente ata que após lida e achada 
de conformidade segue assinada pe t vereadores presentes. 
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