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ATA n.° 043/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 

Ata da quadragésima sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada ás dezoito horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e 
vinte e dois. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos Regimentais foi colocada em 
apreciação a Ata n.° 042/2022, da Sessão Ordinária do dia vinte e um de 
novembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura da Indicação 
de Serviço n.° 103/2022, de sua proposição e do Vereador Julio, solicitando 
"Manutenção da estrada de acesso à chácara do senhor Nerildo Gonçalves 
Matoso", encaminhada ao Executivo Municipal. Sem mais matérias passou-se ao 
uso da TRIBUNA com o Vereador JULIO ARMANDO relatando que na quinta-
feira anterior, dia vinte e quatro, esteve juntamente com o Vereador Ismael 
representando a Câmara de Vereadores na Auto Escola CONDUBEM onde nesse 
dia tinha sido implantado o exame prático de direção veicular e a partir dessa data 
os exames que anteriormente eram realizados em Irati, tanto de carro quanto de 
moto, passariam a ser realizados aqui no município. Falou que anteriormente a 
Auto Escola reunia de dez a doze alunos e levava esses alunos até o DETRAN de 
Irati e após uma solicitação ao Deputado Alexandre Guri com a ajuda do 
Deputado Estacho, servidores do DETRAN de Irati passariam a vir no município 
numa data específica para realizar os exames práticos de carro e moto evitando 
que os munícipes se deslocassem até o município Irati, o que gostaria de registrar 
e também parabenizar os proprietários da Auto Escola por mais essa conquista 
que tinha certeza que seria de grande valia para a população. Na ORDEM DO 
DIA constou em primeiro turno de votação o Projeto de Lei n.° 019/2022 — Estima 
as Receitas e Fixa as Despesas do Município para o Exercício Financeiro de 
2023, dos Poderes Executivo, Legislativo e do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais, no valor de R$ 67.619.367,69 (Sessenta e sete milhões, 
seiscentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove 
centavos). Em discussão o projeto não recebeu comentários sendo aprovado com 
todos os votos favoráveis e o Presidente determinou seu retorno para votação em 
segundo após o interstício regimental. Também em primeiro turno o Projeto de Lei 
n.° 022/2022 — "Autorização ao Executivo Municipal para implantação do Sistema 
Municipal de Cultura". Colocado em votação o projeto não recebeu comentários e 
também foi aprovado com todos os votos favoráveis, devendo retornar para 
votação em segundo turno. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL 
também parabenizou os proprietários da Auto Escola CONDUBEM por terem 
trazido mais um serviço de grande valia à população, um serviço que outrora o 
usuário teria que se deslocar até municípios como Irati ou Guarapuava, conforme 
o processo que estivesse no DETRAN, e com essa facilidade, graças a Deus já 
estava no município, por isso parabenizava os proprietários e funcionários que 
faziam parte também dessa grande conquista, como também a população que 
seria beneficiada com esse trabalho. Lembrou também da inauguração da 
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Cancha de Bocha que tinha acontecido no último dia vinte e quatro, da qual tinha 
passado por essa casa a aprovação da nomeação e a inauguração tinha sido 
divulgada desde a segunda feira anterior, onde esteve presente representando 
também esta casa levando os agradecimentos a todos os bocheiros que estavam 
lá. O Vereador JOÃO agradeceu a Deus por mais um dia estarem nesta casa e 
comentou a Indicação de Serviço que tinha feito para o Faxinai do Posto há 
quinze dias, a qual também tinha feito em 2021, e assim não poderia deixar de 
agradecer o pessoal do Executivo na pessoa do senhor Eido Campos, pois nesse 
dia tinham duas máquinas trabalhando na comunidade e estava sendo executado 
o serviço, então viu lá um trabalho que há muito tempo não viam, com duas 
máquinas trabalhando onde fazia muito tempo que não iam máquinas, tendo ido 
apenas até o Florestal e feito apenas um pedaço, mas nesse dia estavam sendo 
feitos os serviços. Ainda comentou que tinha bastante Indicações que nesse ano 
não seriam atendidas, mas esperava serem atendidos no próximo. O Vereador 
LAURICI também parabenizou os proprietários da Auto Escola CONDUBEM e 
ressaltou a grande importância da Auto Escola no município que há muito tempo 
tinha ficado sem este serviço, dizendo que prestavam um serviço de grande 
importância para os cidadãos e que agora este serviço ficaria completo com a 
inclusão desses testes práticos aqui na cidade. Também parabenizou o pessoal 
da bocha pelo espaço inaugurado dizendo que há muito esperavam por essa 
cancha num projeto que tinha sido iniciado, ainda com o Prefeito Marino, e agora 
estavam podendo desfrutar de um espaço mais apropriado para esse esporte. 
Aproveitou também para parabenizar toda a população de Inácio Martins pela 
passagem do aniversário do município dizendo que eram 62 anos de 
emancipação onde muitas conquistas tinham conseguido através dos prefeitos 
que passavam pelo Executivo e também através desta casa onde davam o aval 
aos prefeitos através das leis e ainda através das emendas que todos os 
vereadores sempre conseguiam com os seus representantes de Brasília e 
também de Curitiba, os deputados estaduais, federais e também os senadores, e 
assim deixava os parabéns principalmente a todo o povo martinense pelo 
aniversário da cidade. Antes de encerrar o Presidente destacou que o vereador e 
vice presidente da casa Edmundo Vier estava ausente em virtude de problemas 
de saúde e encontrava-se com atestado médico, portanto sua ausência era 
justificada nesse dia. Convidou o público que acompanhava a sessão, para dentro 
de alguns minutos acompanharem a Sessão Especial de entrega de Moção de 
Congratulação ao Soldado Fernando José de Souza, proposta pelo Vereador 
Gilberto Bello da Silva, a qual também seria transmitida. Nada mais havendo 
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária e convocou Sessão 
Extraordinária para o dia trinta de novembro, quarta-feira, no horário regimental, 
para votação em segundo turno do Projeto n.° 022/2022 do Executivo, aprovado 
em primeiro turno neste dia. Foi lavrada a presente Ata que após lida e ach ad 
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eJ conformidade seg e assinada pelos veread es presente 
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