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ATA n.° 038/2020 

Ata da vigésima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada excepcionalmente no dia vinte e quatro de novembro de dois 
mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, sendo em uma terça-feira, em 
virtude da falta de energia elétrica na sede da Câmara Municipal durante toda a 
tarde do dia vinte e três de novembro, ocasionada por um acidente 
automobilístico. Foi registrada na sessão a ausência justificada do Vereador 
Jorge Beira. Devido aos trabalhos internos terem sido prejudicados no dia 
anterior pelo fato já relatado, a apreciação da Ata da-  Sessão Ordinária do dia 
16 de novembro não ocorreu nesse dia devendo a mesma ser votada na 
próxima sessão ordinária, juntamente com a ata desta sessão, e assim não 
tiveram matérias a serem lidas no EXPEDIENTE. Na TRIBUNA nenhum 
vereador fez uso da palavra nesta sessão. Na ORDEM DO DIA constou o 
primeiro turno de votação dos Projetos de Leis n.° 017/2020 - Autoriza a 
contratação de Operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) destinados á infraestrutura urbana, 
e do Projeto de Lei 020/2020 - Lei do Orçamento para o exercício de 2021. 
Ambos foram aprovados sem receber comentários com todos os votos 
favoráveis e o presidente determinou o retorno do Projeto 017 para votação em 
segundo turno na próxima sessão ordinária, e do projeto de lei orçamentária 
para votação em segundo turno na sessão ordinária do dia 07 de dezembro, 
atendendo ao interstício regimental. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 
GILBERTO BELLO falou sobre o projeto de operação de crédito de dez 
milhões de reais pela relevância de um crédito como esse que o município teria 
para infraestrutura urbana conforme podiam ver na Vila Borges que recebeu 
um crédito como esse, contando que durante a campanha eleitoral visitando as 
casas puderam ver a satisfação dos moradores daquele bairro e outros bairros 
como Cohapar, Curtme, Vila Nova e Vila Javaski que não tinham recebido uma 
infraestrutura desse porte agora com esse dinheiro mesmo não dando para 
fazer tudo daria para fazer uma grande parte nesses outros bairros que seriam 
beneficiados. Comentou que era pouco, pois o município tinha muita coisa a 
fazer também no interior, mas isso já era um grande passo e seria um marco 
dessa administração e também dessa Câmara na aprovação desse projeto 
para que a partir do próximo fossem executadas essas obras. Falou também 
sobre a pandemia que tinha aumentado muitos casos aqui em Inácio Martins 
onde o povo tinha relaxado, mas agora estava se cuidando como podiam ver 
em todas as partes, e podiam ver também que um pouco do povo estava com 
medo; que não estavam imunes a esse vírus podendo ser contaminados a 
qualquer momento e em qualquer lugar, mas se todos cumprissem o mínimo 
que a OMS e também a secretaria de saúde local ordenavam poderíamos 
passar sem se contaminar com esse vírus. O Vereador SIDON VIEIRA por não 
ter participado da sessão anterior parabenizou os pares que foram reeleitos 
para próxima legislatura desejando sucesso e um ótimo trabalho a cada um 
parabenizando também os demais que não obtiveram êxito dizendo que tinham 
a direção de Deus em suas vidas e quando trabalhavam de forma honesta e 
certa Deus preparava tudo para o melhor, mas de qualquer maneira esses 
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candidatos colaboraram para o desenrolar das eleições, cada um fazendo seu 
trabalho. Adiantou aos colegas eleitos que junto com o executivo olhassem 
pela população e ao executivo disse que tinha ficado algumas coisas 
pendentes e que desse uma consertada nisso no próximo mandato e que 
torcendo para que fizesse um bom mandato porque assim o município e o povo 
ganhariam, por isso estava na torcida independente de opção política, pois 
agora era bola pra frente e torcer para que acontecesse o melhor para o 
município. O presidente também comentou sobre o projeto de lei de operação 
de crédito dizendo que o mesmo era de extrema importância para o município 

iria trazer grandes benefícios para os bairros dando mais conforto, segurança 
tranquilidade para muitas famílias, pois viam muitos lugares que precisavam 

melhorias e assim era totalmente a favor do projeto para melhorar o padrão de 
vida de muitos martinenses que precisavam de melhorias nos bairros. 
Comentou sobre a pintura externa que estava sendo realizado nó-prédio desse 
poder e que já estava no momento de ser feita. Como vereador reeleito falou 
ao Vereador Sidon que pretendia continuar os trabalhos atendendo todas as 
demandas do município para que ficasse melhor ainda do que estava e com o 
apoio dos demais vereadores conseguiriam fazer um bom trabalho. Antes de 
encerrar registrou a comemoração de aniversário de sessenta anos de 
emancipação política do município no dia vinte e cinco de novembro desejando 
felicidades e sucesso ao povo martinense, e um bom feriado a todos. Nada 
mais havendo foi encerrada a sessão e convocada nova sessão ordinária para 

dia trinta de novembro, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a 
presente ata que após lida e achada de conformidade segue assinada pelos 
vereadores presentes. 
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