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ATA n.° 042/2020
Ata da trigésima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio
Martins, Paraná, realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, às
dezessete horas e trinta minutos, sendo a última sessão da 14.a Legislatura
compreendida no período 2017-2020. Ao iniciar o EXPEDIENTE o Presidente,
Vereador Edmundo Vier, colocou em apreciação a ata da sessão do dia
quatorze de dezembro, a qual foi aprovada com todos os votos favoráveis sem
receber comentários. Considerando a ausência de matérias a serem lidas
nesta sessão, passou-se imediatamente para o uso da TRIBUNA em que os
Vereadores GILNELSON JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, SIDNEI LOPES,
JORGE FERREIRA DE ALMEIDA, GILBERTO BELLO DA SILVA, SANDRA
DANIEL e EDMUNDO VIER fizeram uso da palavra para manifestar seus
agradecimentos iniciando pelos funcionários •da casa que prestaram toda a
assessoria necessária para o desenvolvimento de um bom trabalho e também
aos pares pelo período em que trabalharam juntos; os que não tinham sido
candidatos à reeleição e os que não tinham sido reeleitos desejando boa sorte
aos que ficariam por mais um mandato neste Poder Legislativo, cada um
relembrando as conquistas que obtiveram em prol da população. Os
Vereadores Edmundo Vier, Jorge Boeira, Gilberto Bello e Sidnei Lopes falaram
dos períodos em que foram presidentes da casa e o vereador Gil e a
Vereadora Sandra igualmente não deixaram de destacar as conquistas e a
união que tiveram durante seus mandatos, sempre em prol do desenvolvimento
do município e o bem estar da população. Todos desejaram mutuamente muito
sucesso na nova legislatura a todos os reeleitos e também aos novos membros
da casa sem deixar de enfatizar a importância que essa legislatura teve na
conquista de inúmeros benefícios para a população, aprovando as leis
necessárias e também buscando apoio junto a seus deputados, o que tinha
culminado com a reeleição de alguns e também, de forma histórica, com a
primeira reeleição de um chefe do executivo no município. Na ORDEM DO DIA
desta sessão constou apenas o segundo turno de votação do Projeto de
Decreto Legislativo declarando "Aprovadas com ressalvas" as contas do
exercício 2014, de responsabilidade do senhor Marino Kutianski. Declarado
aprovado passou a constar como Decreto Legislativo n.° 02/2020 — "Aprova,
com Ressalva, as Contas do município de Inácio Martins, do exercício de 2014,
de responsabilidade do senhor Marino Kutianski" e o presidente determinou
sua publicação e a devida informação ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Após, passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL onde os
Vereadores SIDON VIEIRA e LAURICI que não haviam usado a Tribuna
também manifestaram seus agradecimentos e teceram comentários sobre seus
mandatos. Os Vereadores GILNELSON, JORGE BOEIRA e SANDRA DANIEL
endossaram seus comentários da Tribuna, e todos os vereadores que usaram
a palavra na sessão desejaram um feliz natal e tendo este sido um ano de
muitas dificuldades em virtude da pandemia do Corona Vírus pediram a Deus
que logo existisse uma vacina para imunizar toda a população e assim o ano
de 2021 fosse um ano bem melhor para todos. O presidente manifestou seus
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agradecimentos a todos os pares por este ano em que esteve na condução dos
trabalhos, agradecendo de forma especial por terem confiado em sua pessoa
quando da eleição da mesa diretora, por terem atendido a todas as suas
solicitações mantendo assim um clima de harmonia no ambiente de trabalho.
Também de forma especial, em nome de todos os demais vereadores
agradeceu a toda equipe de servidores da casa, efetivos e comissionados, pela
dedicação durante o período legislativo que se encerrava, e desejou um feliz
natal e um ano novo de paz e harmonia a todos. Declarou encerrada a
presente sessão e igualmente a Legislatura 2017-2020, salvo a necessidade de
convocação de sessão extraordinária até o final do exercício. Deixou
designado, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o dia 31 de dezembro
próximo para a sessão de posse dos novos vereadores, do prefeito e viceprefeito, e ainda sessão de eleição da nova mesa diretora, com local e horário
a serem definidos. Da sessão foi lavrada a presente ata que após lida e achada
de conformidade segue assinada pelos vereadores que fizeram parte dessa
legislatura.
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