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Ata da trigésima sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, às 
dezessete horas e trinta minutos. Iniciado o EXPEDIENTE foram colocadas em 
apreciação as atas das sessões dos dias quatorze e vinte e um de outubro, 
ambas aprovadas sem ressalvas. Em seguida foi apresentada a Indicação de 
Serviço n.° 030/2019 do Vereador Sidon Vieira solicitando a limpeza nas 
calçadas das principais ruas do centro da cidade. Colocada a matéria em 
discussão o proponente falou que tinha sido procurado por pessoas da cidade 
e também que passando pelas ruas, via a necessidade e achava de extrema 
importância que o prefeito tomasse as providências de sua parte para talvez 
terceirizar alguma empresa para fazer essa limpeza e que ficava contente com 
os vereadores dar apoio a solicitação para assim ajudarem a fazer as 
cobranças, pois isso não podia ficar na situação em que estava. O vereador 
Gilnelson solicitou ao vereador que indicasse em que ruas solicitava os 
serviços explicando que há cerca de quinze dias os serviços de limpeza tinham 
iniciado em todas as ruas e era necessário denominar as quais solicitava para 
poderem cobrar, e o vereador proponente respondeu que daria uma passada 
para pegar os nomes das ruas e após repassaria, mas via que principalmente 
no quadro urbano era preciso recuperar em toda parte. Após, foi feita a leitura 
da Portaria n.° 017/2019 que instituiu no âmbito da Câmara Municipal, nos 
termos da Resolução 03/2019, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 
composta pelos seguintes vereadores: Presidente: SANDRA APARECIDA 
DANIEL; Relator: GILNELSON JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA; Membro: 
SEBASTIÃO SIDON VIEIRA, e como Suplentes os Vereadores SIDNEI LOPES 
e LAURICI JOSÉ DE OLIVEIRA. Após a leitura o presidente informou que o 
documento seria publicado na edição de dia trinta de outubro do órgão oficial 
do município Jornal Hoje Centro Sul. Encerrando o Expediente foi lido o convite 
do Colégio Parigot de Souza a décima nona edição do projeto Encontro com 
Escritores, ás vinte horas do dia trinta e um de outubro, no Salão Paroquial. Na 
TRIBUNA o presidente, Vereador GILBERTO BELLO iniciou falando da 
eleição na Argentina no domingo anterior dizendo que os militantes da 
esquerda estavam muito felizes, pois o candidato peronista Alberto Fernández 
com a ex-presidente Cristina Kirchner, de cujo governo o presidente eleito 
havia sido ministro, e com isso queria dizer que a extrema direita começava a 
cair, lembrando que havia virado uma onda da direita na América do Sul 
citando o Chile que estava um caos com o exército matando o povo; que na 
Argentina já tinha sido dado um basta, e que faltava o Brasil, onde ainda teriam 
três anos do atual governo, e como um militante de esquerda não poderia 
deixar de comentar isso. Comentou fatos ocorridos em um ônibus de transporte 
universitário da AMEU do qual havia encaminhado um vídeo aos pares falando 
isso por haver subvenção para esse transporte, fato que inclusive envolveu 
uma abordagem da policia na localidade de Guará e segundo informações não 
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oficiais, dois ônibus da empresa estariam com os documentos atrasados. 
Contou que havia mostrado o mesmo vídeo ao prefeito nesse dia e que o 
mesmo não tinha conhecimento do fato, mas iria tomar as providências, e na 
ocasião pediu o apoio dos pares para convocar a diretoria da associação para 
uma reunião no horário da reunião das Comissões Permanentes na próxima 
segunda-feira, pois achava que no mínimo deviam uma explicação à casa e 
mesmo que alguém falasse que pegava no pé da associação o fato ocorrido 
era uma coisa grave e ainda tinham mais denúncias e irregularidades graves 
que não quis comentar nesse momento, mas como recebiam uma subvenção 
pública deveria haver uma explicação. Nenhum dos vereadores se manifestou 
á convocação da referida reunião e assim o orador encerrou os comentários 
referentes a esse fato. Comentou para registro a inauguração do Banco Sicredi 
que traria muitas linhas de crédito aos agricultores, e micro e pequenos 
empresários com linhas de crédito similares às do Banco do Brasil que não 
operava mais no município, e lembrou da primeira vez em que o Vereador 
Dimas havia comentado da possibilidade da instalação desse banco aqui no 
município. Contou sobre o envio de um ofício referente a um grupo de pessoas 
alcoólatras que muitos até estavam morando na rodoviária e como havia 
apresentado lei nesse sentido solicitou nesse oficio que à Polícia Militar 
executasse a lei para inibir essa situação visto que era um local público com 
muita circulação de pessoas e que a presença daquelas pessoas era também 
um problema social, se referindo nesse momento à Vereadora Sandra Daniel. 
Não houve matérias para votação na ORDEM DO DIA nesta sessão. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILNELSON informou que na semana 
anterior houve a publicação de um decreto onde o prefeito autorizava o avanço 
no quadro de carreia dos funcionários do município, tanto da educação como 
nos demais quadros, sendo esses o primeiro avanço no quadro de carreira dos 
demais funcionários do município sendo uma marca importante, pois para 
quem estava no meio público sabia da dificuldade que era o município cumprir 
com um plano de carreira, trazendo ao conhecimento dos pares esse primeiro 
avanço em cumprimento à lei nos demais departamentos e não apenas na 
educação que estava relativamente em dia o pagamento e assim havia a 
necessidade de fazer aos demais setores, que já estaria disponível no próximo 
pagamento dos funcionários, lembrando da lei que tinham aprovado 
recentemente fixando o piso salarial dos servidores que era necessária para 
essa aplicação. Encerrou falando que ficava a satisfação de ver que além do 
município estar andando com muitas obras ainda estava fazendo cumprir o 
plano de carreia dos servidores. O Vereador LAURICI comentou que vinha 
notando que há tempos a rodoviária municipal precisava de algumas reformas, 
inclusive uma pintura, pois já estava bem decaída e por tratar-se de um prédio 
muito bonito e que tinha uma circulação muito grande de pessoas que por ali 
passavam e usavam, fazia-se necessário o executivo pensar em dar uma 
melhorada, principalmente no visual da rodoviária. Com  relação à Indicação do 
Vereador Sidon falou direcionando ao Vereador Gilnelson, que todos os dias 
notava nos fundos do Colégio Parigot de Souza que as pessoas não estavam 



135 

Câmara Municipal de Inácio Ma 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

conseguindo caminhar na calçada, pois o mato já estava a quase um metro de 
altura, e ali se fazia necessário incluir também uma limpeza e, além dessa 
limpeza também era necessário se pensar em fazer algumas calçadas, pois o 
local ali não tinha calçadas e talvez por isso sujava rapidamente. Também 
comentou a inauguração do Banco Sicredi que era um fato muito importante e 
iria trazer de volta a esperança aos produtores rurais e aos pequenos e médios 
empresários através da liberação de recursos onde as pessoas poderiam 
investir bastante em seus estabelecimentos e suas propriedades, e isso 
fomentaria bastante a economia do município. O Vereador SIDON comentou o 
falecimento de uma pessoa que estimava muito da localidade de Góes Artigas 
conhecida como Mirinho. Agradeceu por mais um dia presente na sessão 
dizendo que às vezes não tão bem de saúde, pois vinha fazendo um 
tratamento conforme todos sabiam, e havia esquecido de falar na reunião 
anterior que no dia quatorze desse mês não esteve presente na sessão quando 
estava fazendo massoterapia, inclusive tendo feito pelo período de três dias e 
inclusive o presidente havia lhe falado sobre a justificativa e estava com a 
assinatura de um massagista que no caso não tinha nota ou coisa parecida, 
mas se aceitassem assim, o presidente e os demais vereadores, ficava 
agradecido, e se fosse preciso correria atrás também, mas, jamais faltava a 
uma reunião para resolver problemas particulares a não ser nesses casos que 
era como prioridade para qualquer um. Antes de encerrar a sessão o 
presidente voltou a falar sobre a rodoviária contando que nesse dia junto com 
os Vereadores Dimas e Jorge haviam conversado com o prefeito sobre a 
situação do local e que havia sugerido a construção de um novo local, de 
menor tamanho, considerando a dificuldade de administração da atual que era 
muito grande, onde além do problema que havia relatado na Tribuna com 
consumo de bebidas alcoólicas também havia outras situações. Registrou a 
ausência do Vereador Sidnei Lopes, e nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão, e convocada a próxima sessão ordinária para o 
dia quatro de novembro ás dezessete horas e trinta çninutos, ficando lavrada a 
presente Ata que após lida e achada de confor idade foi assinada pelos 
vereadores presentes. 
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