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Ata da trigésima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia onze de novembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas 
e trinta minutos. Iniciado o EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a ata da 
sessão do dia quatro de novembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida 
constou a leitura das Indicações de Serviço de números 031, 033 e 034/2019 
apresentadas pelo Vereador Laurici José de Oliveira solicitando os seguintes 
serviços: "extensão dos serviços de iluminação pública na Rua Pedro Stresser 
Sobrinho, bairro Vila Nova"; "colocação de lombada, na Rua Pedro Stresser 
Sobrinho, em frente à residência do Sr. Lauro Stresser, no bairro Vila Nova", e 
"realização de estudos para serviços de melhorias na Rua Tibúrcio Cavalcanti, 
mais precisamente em frente ao portão de acesso ao Centro de Convivência do 
Idoso", e n.° 032/2019 do Vereador Jorge Boeira solicitando a "construção de 
um ponto de ônibus na Rua Visconde de Guarapuava, em frente à Escola 
Municipal, na Vila São Roque. Após as Indicações terem sido comentadas por 
seus proponentes o presidente determinou que fossem encaminhadas ao 
Executivo Municipal. Na TRIBUNA o Vereador GILBERTO BELLO iniciou 
falando sobre a decisão do STF na semana anterior mudando o entendimento 
sobre a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância o que tinha 
proporcionado a soltura do ex-presidente Lula e sendo um admirador do ex-
presidente deixava isso relatado. Comentou a participação no curso da 
UVEPAR que tinha participado na semana anterior junto com o Vereador Sidon 
e a Vereadora Sandra no qual foi falado sobre a mudança nas regras eleitorais 
para as eleições proporcionais do próximo ano onde os partidos não poderiam 
mais coligar. Contou que puderam aprender muita coisa interessante e explicou 
de forma resumida como funcionaria a fórmula para a eleição dos vereadores 
no próximo pleito. Após, contou que nesse dia esteve em Curitiba no Palácio 
Iguaçu a convite do deputado Hussein Bakri para assinatura de convênios 
desse deputado onde um dos convênios, para aquisição de combustível, iria 
beneficiar o transporte universitário no próximo ano. Destacou a presença 
nesse evento do prefeito e vice-prefeito do município, de sua assessora Letícia, 
do senhor José Maurício Batista Chaves, hoje servidor da quarta regional de 
saúde, e da servidora do DETRAN regional, Paloma Dembeski, estes também 
representantes do deputado. Destacou o trabalho do deputado, que tinha sido 
destacado no evento pelo chefe da Casa Civil Guto Silva na presença de 
prefeitos de outros municípios, afirmando que vinha fazendo um trabalho 
relevante, pois com essa emenda já passava de um milhão de reais para o 
município e ficava feliz com isso, pois quem investia em educação investia no 
futuro e isso facilitaria a vida dos alunos universitários em relação ao 
pagamento do transporte. Ainda registrou a presença nesse evento do senhor 
Álvaro Pasqualin e agradeceu os alunos que acreditaram em seu trabalho, do 
Álvaro Pasqualin e também do Vereador Sidon, os quais tinham apoiado esse 
deputado, e acrescentou que além dos alunos os moradores do interior 
também ganhariam com isso, pois o prefeito poderia no próximo ano dar uma 

ins 



138 

rtins Câmara Municipal de Inácio 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

trabalhada boa nas estradas. Referiu-se também a outra emenda, no valor de 
R$ 570,000,00 (quinhentos e setenta mil reais mil reais) que seria para 
equipamentos destinados as associações rurais. Ainda citou o Deputado 
Federal Vermelho que também estava presente e anunciou a liberação de 
emendas no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para a agricultura e 
saúde. O Vereador NELSO também comentou sobre recursos do Governo do 
Estado contando que na semana anterior o deputado Luiz Claudio Romanelli 
em conversa com sua pessoa havia destinado emenda no valor de duzentos 
mil reais para a agricultura e como nesse dia tinha acontecido reunião do 
CMDR pediu para que segurassem a entrega do oficio solicitando esses 
valores, pois via que passando pelo conselho ficava mais democrático, visto 
que lá era onde os agricultores tinham melhor conhecimento da demanda. 
Explicou que nessa reunião tinha ficado decidido que o pedido seria para: 01 
(um) Trator Agrícola de pneu; traçado 75 - 85 cavalos, 01 (uma) Plantadeira 
para plantio direto - 05 linhas e 06 (seis) Distribuidores de calcário hidráulico 
600 kg, totalizando R$ 203.200,00 (duzentos e três mil e duzentos reais) onde 
a diferença da emenda seria contra partida do município. Explicou que o envio 
de documentos oficiais ao governo estava sendo feita através de protocolo 
eletrônico, o que facilitava, pois nesse dia ainda antes do almoço o documento 
já estava com o deputado, e assim ficava mais fácil para os municípios 
correrem atrás de suas demandas e nesse caso já havia até o protocolo que 
era de n.° 16.202.510-5. Falou que seria mais um grande ganho para os 
produtores lembrando que no ano passo o deputado já tinha destinado cento e 
sete mil reais que foram em equipamentos para a comunidade de São 
Domingos. Deixou seu agradecimento ao deputado por ter destinado esse 
recurso que seria de muito bom uso para os agricultores. Registrou que na 
sexta feria anterior o município tinha protocolado, sob o n.° 16.194.984-1 
também de forma eletrônica, os recursos para pavimentação de vias urbanas 
no valor de R$ 1.213.023,13 (um milhão, duzentos e treze mil, vinte e três reais 
e treze centavos) que daria para pavimentar várias ruas que já estavam 
definidas sendo as próximas a Escola Luis Scheleder e a Creche Raio de Luz e 
as demais ruas até encontrar com a Rua Rapará, num montante bom de 
recursos que daria para dar uma boa melhorada nas vias urbanas. Falou ao 
Vereador Laurici que nesse dia o deputado tinha feito um contato, pois o 
pedido já havia caído em sua secretaria, pedindo que fizessem uma visita para 
uma entrega simbólica desse protocolo e para isso solicitou sua presença, do 
Vereador Laurici, do servidor dessa casa José Vilmar, além dos ex-prefeitos 
Marino e Lauri, e assim tinham a missão para essa ou a próxima semana de 
fazerem essa visita e também um agradecimento porque esse montante não 
era qualquer município que recebia. Para a ORDEM DO DIA constou em 
primeiro turno de votação o Projeto de Lei n.° 022/2019 propondo abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento de 2019 no valor de R$ 1.497,62 (um 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), aprovado 
por unanimidade sem receber comentários. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o 

Vereador JORGE usou a palavra para agradecer o atendimento a um serviço 
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que havia solicitado pessoalmente ao prefeito e ao chefe de gabinete que 
foram muito prontos em atender, explicando que era a situação de água parada 
em um local no Bairro Nossa Senhora de Fátima que estava juntando moscas, 
e o município colocou uma carreira de manilhas eliminando o problema, 
pedindo ao líder do executivo Vereador Gil que levasse os agradecimentos em 
nome dos moradores daquele local. A Vereadora SANDRA DANIEL 
manifestou gratidão pela companhia e pela oportunidade de ter participado 
junto com o presidente e o Vereador Sidon do 1.0  Simpósio de Direito e 
Democracia que tinha sido muito importante, pois pode compreender um pouco 
mais das regras que iriam nortear o próximo pleito eleitoral, algumas que lhes 
deixaram extremamente felizes e outras um pouco preocupados, pois seria um 
momento bem diferente da última eleição, então tinha sido bem importante a 
participação, mas ainda não tinha sanado todas as dúvidas visto que eram 
muitas mudanças, que aos poucos iriam se inteirando e precisavam disso para 
um processo eleitoral tranquilo no próximo ano. Novamente registrou que 
ficava muito triste ao ver que algumas Câmaras não davam oportunidade aos 
vereadores de se qualificar, agradecendo aos presidentes dessa casa por 
nunca terem tirado essa oportunidade dos vereadores, afirmando que, 
conforme o presidente da UVEPAR falava, um vereador bem preparado era 
uma sociedade bem representada. O Vereador DIMAS falou sobre uma festa 
na comunidade de Gavazone no domingo anterior lembrando que há alguns 
anos a comunidade não tinha festas nem mesmo igreja, citando o Vereador 
Nelso que esteve presente e pode ver o tamanho da festa que a comunidade 
tinha realizado, deixando os parabéns a toda comunidade. Fez um apelo aos 
demais vereadores para que apoiassem um pouco mais o tradicionalismo 
referindo-se ao rodeio que aconteceria no final do mês. O Vereador LAURECI 
falou em relação ao pedido do Vereador Jorge de um ponto de ônibus na Vila 
Borges para lembrar que havia indicado junto com o Vereador Bello o mesmo 
serviço em frente a escola da Vila Nova, cujo pedido tinha sido feito pelos 
professores quando recentemente estiveram visitando a casa junto com os 
alunos, deixando o lembrete para que, ao mesmo tempo que fosse atendido o 
pedido do Vereador Jorge se possível fosse atendido esse pedido também. 
Falou de uma solicitação que havia recebido de um morador do assentamento 
Fazenda Velha que solicitou que o executivo fizesse algumas melhorias no 
local onde faziam suas reuniões, pois nesse local algumas abelhas estavam se 
alojando e precisava que fossem tomadas algumas providências 
principalmente com a cobertura. Falou isso se dirigindo ao líder do executivo 
afirmando que alguns serviços não dependiam de Indicações a exemplo de 
uma situação em uma boca de lobo na Vila Nova que havia solicitado e tinha 
sido atendida. Encerrou registrando e parabenizando pela organização da festa 
no domingo anterior na comunidade ucraniana destacando o trabalho 
voluntário que era realizado pelas comunidades nesses eventos. O Vereador 
SIDON também comentou o curso que tinha participado na semana anterior 
agradecendo ao presidente pela oportunidade de estarem buscando 
qualificação e conhecimento, o que considerava muito bom, pois assim ficavam 



140 

fins 4114 Câmara Municipal de Inácio 
CNPJ 77.778.827/0001-55 	

a 

sabendo como atuar como vereador e adquirindo conhecimento aos passos, 
falando que gostaria de participar de mais cursos por mais que de repente se 
desligasse da política, para obter mais conhecimento, pois assim poderia estar 
sempre presente na vida política do município. Comentou a assinatura dos 
recursos nesse dia contando que tinha recebido o convite pelo deputado, mas 
por motivos pessoais não pode estar presente, afirmando que o município tinha 
sido bem representado pelas pessoas que lá estiveram e que em uma visita do 
deputado poderiam até fazer uma confraternização para destacar mais um 
pouco; que não queria se destacar politicamente ou ser oportunista, mas era 
bom para que o povo pudesse ver o pouco de esforço que o vereador ainda 
fazia, e que com certeza ajudava muito. Comentou que esses recursos seriam 
destinados para o executivo melhorar a conservação de estradas lembrando 
que tinham várias indicações que inclusive estava no aguardo; as pessoas 
sempre lhe cobravam e sempre arrumando uma desculpa, mas achava que 
agora com esse recurso buscado pelos vereadores junto ao citado deputado 
poderia ser que o prefeito amolecesse o coração e atendesse os seus pedidos, 
pois achava que o povo merecia mais respeito, citando trechos de estrada nas 
comunidades de São Domingos e Faxinai do Posto. Falou que as Indicações 
de Serviço sempre que eram feitas era porque tinham extrema urgência e 
precisavam ser atendidas e esperava que o prefeito lhe atendesse porque iria 
bater em cima e cobrar quantas vezes fossem necessárias e se fosse preciso 
iria ao Ministério Público. Deixou esse relato falando que precisava que esse 
prefeito lhe atendesse, pois o mesmo sabia que tinha sido um companheiro 
seu, lhe ajudando, mas o mesmo é quem fazia com que tomasse uma posição 
diferente; que achava que o vereador e o prefeito deveriam trabalhar com uma 
boa afinidade e o prefeito tinha que ter mais respeito; que o prefeito achava 
que o cargo de vereador era um "carguinho" que não precisava ser olhado com 
bons olhos, mas era o povo junto também, então ficava seu repúdio por certas 
atitudes do prefeito que teria que mudar e mudar bastante porque não era 
assim. O Vereador NELSO voltou a comentar a reunião extraordinária do 
CMDR nesse dia onde também foi tratado sobre a definição de trechos para 
readequação de estradas via CONDER para 2020, porque dependia da 
definição dos conselheiros para onde seriam destinados os recursos e 
equipamentos para fazer os trabalhos, tendo sido definido que inicialmente 
seria atendido o trecho de Santini à São Domingos e o outro trecho sendo 
Góes Artigas, Alemainha e Faxinai do Posto. Também contou que foi tratado 
nesse dia sobre a formação de uma associação dos produtores de erva mate 
para que o município começasse a pensar melhor essa questão que era 
praticamente o sustento do pessoal do interior. Falou que o município tinha um 
grande potencial e produzia uma das melhores erva mate, senão a melhor, por 
ser produzida sombreada agregando valor, e deveriam analisar que a maioria 
da produção ia para o município de Cruz Machado e de lá para o Rio Grande 
do Sul sendo os gaúchos quem realmente entendiam de erva, então, só por 
esse detalhe podiam ver que a erva daqui era a melhor que tinha; que isso 
precisava ser explorado e melhorado, pois os pequenos produtores estavam 
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praticamente nas mãos de atravessadores que colocavam um valor baixo e as 
pessoas na precisão vendiam, então acreditava que a criação de uma 
associação dos produtores era extremamente importante. Contou que vinha 
estudando um projeto no município de Bituruna que era um plano de incentivo 
da prefeitura para doação de mudas aos agricultores; assistência técnica para 
os produtores acompanhar um melhor desenvolvimento da planta, e assim 
achava que a secretaria de agricultura deveria encabeçar um projeto desde o 
plantio, distribuição de mudas, preparo de solo, poda e adubação, porque 
esses incentivos para os agricultores viriam de acordo com a realidade dos 
mesmos que era a erva mate, deixando a sugestão aos pares para junto com o 
executivo incentivarem isso. Parabenizou o presidente da casa e o Vereador 
Sidon pelo trabalho junto ao deputado Hussein Bakri, e também ao senhor 
Álvaro Pasqualin que mesmo sem ter um mandato estava também preocupado 
com o município e estava junto nesse dia recebendo esses recursos afirmando 
que sempre falava que com uma Câmara de Vereadores forte o executivo era 
mais forte ainda, pois além de legislar e fiscalizar podiam ver vereadores 
empenhados em também conseguir recursos para o município e que hoje, o 
sucesso do prefeito tinha muito em parte com os nove vereadores onde cada 
um tinha seus representantes e muito recurso entrava para o município através 
do Legislativo. Ao final o presidente falou que sempre que participativa de 
inaugurações onde era aberto a palavra, relatava o trabalho da Câmara e dos 
vereadores e que o município, conforme o Vereador Nelso havia falado, estava 
avançando muito e estava muito bonito, e os vereadores tinham uma grande 
participação nisso, aprovando projetos e buscando recursos junto a seus 
parlamentares a exemplo do que tinham noticiado nesse dia, então, era muito 
relevante o que o Vereador Nelso tinha falado em relação à participação dessa 
casa no desenvolvimento do município. Agradeceu a Vereadora Sandra pelo 
elogio recebido e disse ter sido um prazer ter estado junto nesse curso, de 
onde vieram enriquecidos de conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão, e convocada a próxima sessão ordinária para 
o dia dezoito de novembro às dezessete horas e 	inutos, ficando lavrada 
a presente Ata que após lida e a ada de 	de foi assinada pelos 

vereadores presentes. 
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