
natzrzso 

092 
Câmara Municipal de Inácio M rtins 

CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 037/2020 

Ata da vigésima oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Paraná, realizada em dezesseis de novembro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, registrada a ausência justificada do Vereador 
Sidon Vieira. No EXPEDIENTE constou a discussão da ata da sessão de nove 
de novembro, aprovada sem ressalvas, e do ofício n.° 01/2020 do Conselho 
Municipal de Segurança solicitando o plenário da casa para posse de seus novos 
membros , deferido pelo presidente que informou ao Conselho sobre as medidas 
de prevenção ao CORONAVIRUS durante o evento. Na TRIBUNA o Vereador 
GILBERTO BELLO falou sobre as eleições onde havia sido reeleito para mais 
um mandato e o prefeito Junior Benato e seu Vice Klevinho reeleitos para mais 
uma gestão, e destacou a reeleição dos vereadores Jorge, Laurici e Edmundo 
Vier. Disse que o povo tinha lhe dado a oportunidade de um novo mandato; 
que tinha se declarado como candidato do povo e assim estava" sempre perto 
do povo, e sendo sua quinta eleição declarou que tinha sido a mais difícil, 
numa disputa muito intensa que envolveu uma parte financeira muito grande, 
mas obteve êxito. Solidarizou-se com os pares que não tinham sido reeleitos 
dizendo que tinha perdido três eleições e sabia o quanto era doído perder todo 
um trabalho. Citou uma passagem do livro de Zacarias que dizia "Nem tudo é 
por força e nem por vontade, e sim pelo espírito do senhor dos exércitos", e 
assim na hora podiam não saber o porquê à frente saberiam o porquê de todas 
as coisas que Deus preparava, e às vezes uma derrota seria uma vitória lá na 
frente. Deixou essas palavras agradecendo a Deus por tudo. O Vereador 
GILNELSON também falou das eleições cumprimentando os membros da casa 
que de :üma forma ou de outra participaram desse pleito.uliisse que também 
não tinha conseguido uma eleição concorrendo ao cargo de vereador e sabia 
das dificuldades que era, e pelo que já tinha vivenciado considerava a eleição 
mais difícil que existia, pois nada se comparava a uma eleição para vereador 
que era concorrida, dura, e agora com o período mais curto tinha ficado mais 
difícil ainda. Parabenizou os vereadores que tinham sido reeleitos e aos futuros 
vereadores, também a Vereadora Sandra e o Vereador Nelso os quais sabia 
que tinham corrido atrás, mas o processo democrático eleitoral passava por 
isso também e de tudo o que faziam na vida deviam retirar as coisas positivas 
e as coisas negativas deixar de lado. Falou também sobre a eleição para 
prefeito lembrando que na história de Inácio Martins nunca um prefeito tinha 
sido reeleito e o povo tinha dado um parecer positivo ao prefeito Junior para 
mais quatro anos aprovando o trabalho feito, e aí abriu um parêntese para dizer 
da importância dessa reeleição, pois era inevitável não falar do bom trabalho 
que tinha sido feito nesses quatro anos e se a reeleição não viesse a 
mensagem que ficaria aos próximos prefeitos era de que não adiantaria 
trabalhar por Inácio Martins, pois a reeleição não viria, então, sob esse ponto 
de vista entendeu que a reeleição tinha sido muito positiva por que depois 
dessa gestão, se pensassem em reeleição, os próximos prefeitos teriam que 
trilhar pelos mesmos caminhos na busca de recursos porque por mais que 
tivesse sido feito bastante ainda tinha muito o que ser feito e nos próximos 
anos demandas novas iriam aparece. Quanto a essa casa legislativa disse ter a 
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certeza que iria estar aqui para ajudar a todos os prefeitos que viessem com 
boas intenções para ajudar o município ser a cada dia um lugar melhor para se 
viver. O Vereador DIMAS disse estar muito feliz com a reeleição e que 
continuaria seu trabalho nos próximos anos em prol da população martinense, 

com muita dedicação e muito entusiasmo queria dedicar o máximo de si para 
prestar um bom serviço a toda população. Pediu a Deus que lhes cobrisse de 
bênçãos para fazer um trabalho ainda melhor do que fizeram nesses quatro 
anos afirmando que tinham realizado um bom trabalho nesse período e assim 
estava feliz pelo companheirismo desses nove vereadores e por tudo o que 
fizeram ao município, colocando-se sempre a disposição de cada martinense 
para fazerem o melhor. Na ORDEM DO DIA nada constou para votação. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI também fez um breve 
comentário sobre as eleições municipais dizendo que foi surpreendido com 
alguns resultados principalmente com relação aos vereadores onde acreditava 
que a Vereadora Sandra e o Vereador Nelso seriam reeleitos; que talvez o 
povo quis mudanças ou mesmo por outros acontecimentos, pois suas disputas 
as vezes não eram com seus adversários e sim dentro do próprio partido, 
então, conforme os nomes que tinham dentro dos partidos as vezes ajudava ou 
acabavam levando mais votos, mas a vida continuava e sabia que não era por 
não terem sido reeleitos que deixariam de trabalhar pelo município. Falou de 
sua reeleição agradecendo a Deus primeiramente; as pessoas que 
colaboraram com seu voto, e as que diretamente colaboraram para que 
pudesse ser reconduzido para mais quatro anos. Sobre a eleição para prefeito 
parabenizou os reeleitos Junior Benato e Klevinho pela reeleição dizendo que, 
como sempre falava, independente de quem fosse o prefeito tinha certeza de 
que um bom trabalho iria continuar no município e assim acTeditava e esperava 
que fosse acontecer. Encerrou parabenizando também os demais colegas 
eleitos aqui o legislativo. O Vereador BELLO lembrou que a próxima legislatura 
não teria representação feminina como tinha nessa a Vereadora Sandra 
comparando que a justiça obrigava a ter trinta por cento de vagas femininas e 
como existiam cotas para negros e pardos em faculdades, como •a Justiça 
Eleitoral obrigava essa cota de trina por cento, deveria ter cota feminina. Disse 
que achava injusta a disputa para vereadores principalmente em uma cidade 
pequena onde na maioria das vezes as mulheres tinham menos dinheiro e 
iriam disputar contra o poder financeiro dos homens e assim dificilmente teriam 
representação feminina sendo que a Vereadora Sandra e outras vereadoras 
que estiveram tinham sido exceções, mas era difícil uma mulher ser vereadora, 

que podiam ver no atual quadro político onde o poder financeiro dos homens 
era muito grande e das mulheres infelizmente era menor, por isso entendia que 
a lei precisava ser revista destinando um número de vagas para mulheres. 
Também falou sobre a reeleição do prefeito Junior Benato dizendo que 
discordava da fala do Vereador Gil, pois achava que o prefeito não deveria 
trabalhar para a reeleição, mas que o prefeito Junior em sua opinião tinha sido 

melhor prefeito desde que chegou aqui, em 1992; que Inácio Martins tinha 
uma nova cara e na região centro sul era o município que mais tinha crescido e 
mais conseguido recursos; que tinha sido covardemente atacado por fakenews, 
mas sabia que quem tinha feito isso nada tinha a ver com seus adversários, 
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pois o Padre Marcos, o senhor Lauri Setrinski, e sua equipe, eram pessoa 
idôneas, mas tinham pessoas maldosas que jogavam as coisas no ventilador 
para doer a quem doesse. Encerrou desejando ao prefeito uma boa gestão, 
pois o povo havia lhe devolvido mais quatro anos de mandato, e assim 
esperava que fosse no mesmo empenho que estava sendo essa gestão. O 
Vereador SIDNEI LOPES parabenizou os colegas reeleitos pela coragem de 
disputarem o pleito. Concordou com a questão das fakenews dizendo que isso 
entristecia mesmo, com pessoas agredindo outras pessoas tanto de um lado 
quanto de outro, e quem pagava eram os candidatos, mas também tinham 
muitos candidatos jogando coisas no ventilador sem serem verdades, e como 
era uma disputa precisavam deixar as coisas ruiná de lado e aproveitar só as 
coisas boas porque as pessoas que escreviam atrás de um perfil falso não 
eram capazes de nada; pessoas que jamais conseguiriam estar no lugar onde 
estavam; que não tinham coragem de dar a cara e ficavam com inveja de quem 
estava aqui, e que isso não acontecia só na política, mas em outros lados 
como religião e futebol, e precisavam eliminar esse tipo de coisa de suas vidas, 
pois muitas vezes sabiam quem era a pessoa que fazia e também deviam 
excluir essas pessoas de seus círculos de amigos, se é que podiam chamar 
essas pessoas de amigos. Que infelizmente acreditava que isso iria continuar; 
por qualquer coisa as pessoas brigando e procurando as redes sociais, e não 
tinham muito o que fazer. Falando por si próprio e tendo pretensões políticas 
futuras afirmou que essas coisas o desanimavam, onde às vezes o dinheiro 
falava mais alto, outras as fakenews falavam inverdades e isso ia denegrindo 
suas imagens; que no momento quem era político era visto como ladrão, 
independente de qualquer coisa, em todas as esferas, e acreditava que isso iria 
continuar o que o desanimava, por isso precisavam eliminar as coisas ruins 
deixando-as de lado e aproveitar só as cosias boas. Disse que lhe doia mais 
ainda ouvir candidatos que não tinham sido eleitos falando mal de candidatos 
eleitos, como tinha ouvido em um áudio nesse dia, de que a Câmara .não fazia 
nada, e questionou porque essa pessoa estava disputando um cargo e qual 
seria a visão dela, mas infelizmente tinha pessoas assim que por não terem 
conseguido êxito em sua eleição descarregavam em cima de outros. Citou o 
caso de um empreendedor da cidade com o qual tinha conversado há pouco e 
lhe contou que um candidato não eleito teria trancado um espaço pelo qual 
esse empreendedor passava dizendo ao mesmo que montasse sua oficina 
dentro do pátio da prefeitura, questionando porque essa pessoa não tinha feito 
isso na semana anterior, antes das eleições, e isso era sim misturar as coisas, 
e precisavam sim levar as cosias a sério, mas não com tanta arrogância como 
as pessoas estavam levando, e infelizmente deveriam viver isso pelo resto de 
suas vidas. Nada mais havendo foi encerrada a presente sessão e convocada 
nova sessão ordinária para o dia vinte e três de novembro, às dezessete horas 
e trinta minutos. Foi lavrada a presente ata que após lida e achada de 
conformidade segue assinada pelos vereadores presente 
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