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ATA n.° 044/2019 

Ata da quadragésima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia dois de dezembro de dois mil e dezenove. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a ata da sessão do dia vinte e seis 
de novembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidos os Projetos de 
Leis do Legislativo de números 013/2019 propondo a instalação de 
equipamentos para a eliminação de ar na tubulação de abastecimento de água 
no âmbito do município de Inácio Martins, de proposição do Vereador Jorge 
Ferreira de Almeida e n.° 014/2019 propondo a doação de bem imóvel ao 
Poder Executivo Municipal, sendo o bem a ser doado um veículo marca VW 
Space Fox, ano de fabricação/modelo 2010-2011, cor prata, chassi n.° 
8AWP05Z7BA502090, ambos encaminhados para análise pelas Comissões 
Permanentes. Na TRIBUNA a Vereadora SANDRA DANIEL usou a palavra 
para agradecer a Deputada Leandre Dalponte que nesse dia tinha empenhado 
emenda individual no valor de R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos reais) para a construção da unidade de acolhimento, Casa Lar, no 
município, sendo isso uma discussão que vinham tendo há bastante tempo 
com a deputada sendo essa uma das defensoras da área da criança e do 
adolescente, e também da saúde. Expressou nesse momento sua gratidão à 
deputada contando que o município não tinha uma sede própria para a Casa 
Lar precisando pagar aluguel e tinha três adolescentes abrigados onde as 
pessoas que olhassem de fora poderiam achar que a despesa do município era 
grande para manter três adolescentes, mas sabiam que no Brasil infelizmente a 
adoção de adolescentes era bem difícil e esses adolescentes provavelmente 
ficariam abrigados até completar dezoito anos e o município dava todo esse 
suporte, inclusive um desses adolescentes era patrocinado por um dos 
vereadores para praticar Jiu-Jitsu; que o município sempre tinha acolhido muito 
bem esses adolescentes, por isso não podia deixar de expressar a sua gratidão 
à deputada. Também falou da inauguração da nova sede da APAE da qual 
mais alguns vereadores também tinham participado dizendo ter sido um 
momento bastante emocionante para todos e para si o que mais tinha lhe 
emocionado foi a fala do pai do deputado Bernardo Carli tendo achado bem 
importante a sua presença já que tinham recursos indicados pelo ex-deputado 
naquela construção e também não podia deixar de parabenizar o prefeito pela 
iniciativa da lembrança daqueles que também auxiliaram para que este sonho 
fosse concretizado e mais uma vez o prefeito, como sempre, educadamente 
tinha lembrado numa atitude incomum a alguns políticos tendo a decência de 
estar lembrando aqueles que o antecederam, por isso parabenizava o prefeito 
também, pois não conseguiriam construir nada sozinhos e viviam em um 
mundo que precisavam um do outro. O Vereador LAURICI lembrou que há 
cerca de vinte dias havia pedido algumas melhorias em frente à casa da melhor 
idade e na semana passada, não sabendo se tinha sido algum funcionário do 
município, estiveram mexendo no local colocando um pouco de terra e um 
pouco de cascalho, mas como tinha um vazamento de água da SANEPAR ali, 
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em vez de melhorar acabou dificultando mais a situação. Contou que devido a 
isso um morador próximo havia feito uma publicação no Facebook falando que 
estava difícil o trânsito ali e em cima dessa publicação muitas pessoas fizeram 
comentários dizendo que o executivo e os vereadores estavam dormindo e não 
viam a situação daquela rua. Falou isso para deixar claro que, com certeza os 
demais vereadores tiveram essa preocupação assim como também teve 
encaminhando esse documento ao executivo, porém até o momento o 
executivo não tinha tomado providências. Disse que muitas vezes as pessoas 
criticavam o trabalho do próprio executivo e também dos vereadores sem ter o 
devido conhecimento e conversando com algumas pessoas colocou a 
preocupação dos vereadores, em defesa dos trabalhos do Legislativo que 
infelizmente na maioria dos casos não tinham como resolver os problemas por 
isso indicavam e pediam, sendo o que podiam fazer. Também falou sobre a 
inauguração da APAE ressaltando que naquele momento estavam reunidos 
representantes de deputados que tinham indicado recursos para aquela obra, 
destacando o Deputado Toninho que tinha entrado há pouco tempo no 
município e tinha recebido votos aqui também, e por mais que ainda não 
tivesse mandado recursos à altura estava trabalhando pelo município enviando 
recursos através da Dona Joselba e o pessoal que sempre lhe ajudou, e assim 
vinha correspondendo. Citou o Deputado Artagão Junior dizendo que tinha feito 
um discurso muito bom e não poderia deixar de citar o senhor Fernando Carli, 
pai do Deputado Bernardo Carli, que colocou exatamente como seu filho era, 
um menino que tinha partido cedo, e não só em Inácio Martins mas em todas 
as regiões do Paraná que representava sempre fazia um trabalho muito bom 
voltado às APAE's e saúde, tendo deixado um legado muito grande aqui no 
município sendo um deles sua luta em defesa da APAE. Disse ainda que não 
poderia deixar de parabenizar também os funcionários, dirigentes e presidente, 
no caso a senhora Joselba que sendo seu vizinho sempre vinha lhe cobrando, 
muitas vezes lhe contando como estavam os andamentos para a inauguração; 
das idas dessa até o gabinete do prefeito e das cobranças que eram feitas, e o 
resultado estava aí,- a APAE inaugurada e que com certeza daria um conforto 
muito melhor para os alunos e para os funcionários que no próximo ano 
poderiam usufruir de um espaço mais adequado para a educação especial. Na 
ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 
021/2019, da previsão orçamentária para o exercício de 2020. Colocado em 
discussão o projeto não recebeu comentários, obteve todos os votos 
favoráveis, e passou a constar como Lei n.° 949/2019 - Estima a Receita e fixa 
as Despesas do município de Inácio Martins para o Exercício Financeiro de 
2020 em R$ 50.338.857,88 (Cinquenta milhões, trezentos e trinta e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais, e oitenta e oito centavos) com a seguinte 
distribuição: R$ 37.309.797,88 (Trinta e sete milhões, trezentos e nove mil, 
setecentos e noventa e sete reais, e oitenta e oito centavos) do Orçamento 
Fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo e aos Fundos Municipais de 
contabilidade centralizada, legalmente constituídos; R$ 13.029.060,00 (Treze 
milhões, vinte e nove mil e sessenta reais) do Instituto de Previdência Social 
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dos Servidores Públicos do Município de Inácio Martins - INÁCIO MARTINS 
PREV. Sendo a única matéria para votação passou-se para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL com o Vereador JORGE BOEIRA que lembrou da Indicação de 
Serviço que havia apresentado na sessão anterior contando que assim que o 
documento havia chegado ao prefeito já entraram em contado com sua pessoa 
e formalmente lhe avisaram que a equipe de engenharia já estava elaborando 
o projeto para iluminação pública da Rua Duque de Caxias até o bairro Bela 
Vista para a qual já havia um requerimento do presidente da casa dando ao 
mesmo a notícia de que teria iluminação naquela rua, e só tinha a agradecer o 
atendimento, e mais ainda a população daquele bairro que estaria recebendo 
um serviço de grande importância e relevância trazendo segurança e bem estar 
aquela população e também aos que iam visitar esse bairro. O Vereador 
SIDON mais uma vez comentou sobre estradas dizendo ter ido até a prefeitura 
nesse dia, mas não tinha encontrado o prefeito, e pediu ao Vereador Gil 
enquanto líder do prefeito, que se fosse possível, repassasse ao mesmo que 
precisava urgentemente um patrolamento nas estradas de Faxinai do Posto, 
São Domingos e Góes Artigas, senão iria fazer um abaixo assinado, pois 
precisava ao menos um patrolamento visto que estava chegando o final de 
ano, quando famílias de fora viriam visitar seus parentes e se deparariam com 
as estradas naquela situação, questionando qual seria a impressão que 
levariam do município. Falou novamente que as pessoas continuavam lhe 
cobrando e não tinha mais palavras, pois já vinha há tempos dizendo que 
fariam e a coisa estava andando dessa maneira, e assim era ruim. O Vereador 
NELSO contou aos pares que durante a semana anterior uma moradora da 
localidade de Santa Rita lhe procurou para proceder uma reclamação em 
relação à água que estava sendo usada na escola e também na Unidade de 
Saúde daquela comunidade. Explicou que essa moradora trazia consigo uma 
garrafa descartável com a água que estava sendo usada, a qual estava 
bastante turva, quase uma água suja, e que essa moradora lhe relatou que um 
filho seu teria passado mal com diarréia, provavelmente pelo consumo dessa 
água, que era usada nos serviços de saúde, na merenda dos alunos e também 
sendo a única disponível para consumo. Explicou também que na ocasião 
convidou essa moradora e se dirigiram até a Vigilância Sanitária onde ficaram 
sabendo que há poucos dias havia sido feita uma análise dessa água que se 
demonstrou imprópria para consumo podendo ser prejudicial para quem a 
usasse. Disse ter se preocupado com essa situação e já tendo um poço 
artesiano na localidade torcia para que o quanto antes essa situação se 
resolvesse com o executivo colocando para funcionar esse poço artesiano, por 
que esse problema já estava no limite; além da falta a água era de péssima 
qualidade considerando ainda que a coleta para análise teria sido feita antes de 
chuvas, senão a qualidade poderia ser pior ainda. O presidente reforçou a fala 
do Vereador Sidon dizendo que recentemente tinha passado por essas 
estradas e que realmente estavam em condições difíceis citando também o 
acesso a São Domingos pelo Santini onde existia um grande trânsito de 
carretas o que danificava bastante a estrada, sendo esse um dos piores 
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trechos, e realmente uma patrolada agora no final do ano ajudaria. Também 
falou sobre a inauguração da nova sede da APAE dizendo que tinha um 
carinho muito grande por essa entidade e que indo lá podiam ver os alunos que 
recebiam tanto amor na escola repassar esse amor às pessoas que iam até lá 
e a grande protagonista de tudo isso via que era a senhora Joselba, que 
brigava pela entidade relacionando isso a um projeto de lei da entidade que 
estava para ser votado, mas precisava de algumas correções antes de vir a 
plenário, e que a mesma estava em cima pedindo pela aprovação que com 
certeza aconteceria, e essa pessoa devia ser lembrada, pois estava há muitos 
anos à frente da entidade e tinha conseguido muitas conquistas, se 
perguntando o que seria desses alunos especiais sem a APAE. Relacionou a 
força que tinha essa entidade com a eleição do ex-senador Flávio Arns quando 
quase ninguém o conhecia e com a ligação que tinha com a entidade tinha sido 
eleito. Encerrou dizendo que a APAE era uma instituição muito grandiosa e 
valorosa e que tinha se emocionado muito com tudo na inauguração, estando 
de parabéns o município. Encerrou sua participação falando sobre o aumento 
no preço da carne ocorrido nos últimos dias dizendo que na próxima sessão 
faria uma retrospectiva do primeiro ano do governo Bolsonaro em sua visão. 
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e convocada 
nova sessão ordinária para o dia nove de dezembro às dezessete horas e trinta 
minutos, ficando lavrada a presente Ata que após lida - achada de 
conformidade foi assinada pelos vereado s presentes. 
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