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Ata da quadragésima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia nove de dezembro de dois mil e dezenove. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a ata da sessão do dia dois de 
dezembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidos os Projetos de 
Leis do Executivo de números 023/2019 - Autoriza o Executivo Municipal a 
doar um imóvel urbano com benfeitorias à APAE, para ser utilizado como sede 
da Escola Encanto do Aprender e n.° 024/2019 - Cria o Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso, ambos encaminhados para as Comissões Permanentes. Do 
Legislativo constou o Projeto de Resolução n.° 07/2019 alterando o orçamento 
da Câmara Municipal em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
Considerando que a Lei Orçamentária de 2019 autorizava a abertura de 
créditos suplementares por Resolução, até o limite de 15% do Orçamento 
vigente, e que o valor proposto estava dentro desse limite, o projeto foi 
encaminhado para votação única na Ordem do Dia para fins de publicação. 
Encerrando o Expediente constaram os ofícios números 337 e 338/2019 da 
Casa Civil convidando os vereadores para assinatura do termo de adesão dos 
novos municípios no Projeto Criança Feliz e apresentação do Orçamento 
Criança e da Declaração Estadual dos Direitos da Criança, e liberação de cento 
e sessenta e oito milhões de reais em recursos da Secretaria de Estado da 
Saúde, ambos no dia onze de dezembro em Curitiba, e ainda o convite da 
Secretaria da Educação para a "I Exposição Entre Livros, Poesias e 
Sentimentos" a acontecer no dia dez de dezembro no auditório da secretaria. 
Na TRIBUNA apenas o Vereador EDMUNDO VIER usou a palavra para 
comentar sobre o 6.° Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, da 
UVEPAR, do qual tinha participado na semana anterior junto com a Vereadora 
Sandra e os Vereadores Gilberto Bello, Jorge Boeira e Sidnei Lopes dizendo 
ter sido de grande importância, pois sempre voltavam desses eventos com 
mais conhecimentos; que nesse evento tinham ouvido muita coisa boa e 
voltaram atualizados para trazer coisas boas também para o município. 
Divulgou uma emenda parlamentar do deputado Evandro Roman que já estava 
disponível em conta da prefeitura no valor de R$ 104.813,00 (centro e quatro 
mil, oitocentos e treze reais) destinados à saúde, dizendo que ficava feliz, pois 
era mais um recurso que viria servir ao município. Na ORDEM DO DIA constou 
em primeiro turno de votação o Projeto de Lei n.° 013/2019, do Vereador Jorge 
Boeira dispondo sobre a instalação de equipamentos para eliminação de ar na 
tubulação de abastecimento de água no âmbito do município de Inácio Martins, 
e n.° 014/2019 da Mesa Diretora propondo a doação do veículo da Câmara 
Municipal, Space Fox placas ATN 5915, ao município. Na discussão dos 
projetos o Vereador Jorge Boeira defendeu sua proposição e em relação ao 
projeto da Mesa Diretora comentou que o veículo da Câmara seria doado ao 
executivo visto que um novo veículo já havia sido licitado e o Vereador Bello 
falou que junto com o Vereador Sid Lopes já tinham acertado com o prefeito 
que esse veículo seria utilizado no setor de educação. Em votação ambos 
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foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Resolução n.° 07 também foi 
aprovado com todos os votos favoráveis passando a constar como Resolução 
n.° 06/2019 abrindo ao orçamento vigente um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador SIDNEI LOPES falou sobre o Natal Encantado ocorrido 
no dia anterior onde com a ajuda da maioria dos vereadores foram distribuídos 
mais de mil kits de doces para as crianças e o espetáculo reuniu cerca de duas 
mil pessoas no evento. Disse que ao subir ao palco junto com os Vereadores 
Jorge e Nelso puderam ver que realmente estava bem lotado e queria deixar os 
parabéns a todas as secretarias que tinham trabalhado na organização, e a 
todos os envolvidos nesse evento. Também comentou que nesse dia teve mais 
uma reunião da ASSOCIENCE - Associação Martinense de Erva Mate da Serra 
da Esperança, e nessa reunião tiveram a presença do técnico da Emater 
Osvaldir, que conduziu a reunião, e disse que puderam ver como o mundo 
dava voltas, pois segundo o mesmo o Banco do Brasil havia lhe procurado há 
algumas semanas lhe pedindo para encaminhar os projetos da agricultura para 
a agência de lrati dizendo que tinham verbas e projetos disponíveis, 
principalmente para plantação de erva mate, e queriam marcar uma reunião 
com os produtores para se desculpar pela forma como tinham lhes tratado, e 
que nessa reunião com o Osvaldir teriam falado que tinham errado; que 
estavam arrependidos e queriam se redimir, e nesse caso estavam vendo que 
estavam perdendo bastante para os bancos cooperativos como o SICREDI e 
outros que tinham as mesmas linhas de crédito; que tinham desprezado esse 
município e estavam vendo que tinha sido aberta uma nova agência que teve 
uma procura muito grande para esse tipo de financiamento, falando isso para 
informar aos pares como tinham se arrependido do que tinham feito. O 
Vereador SIDON pediu ao Vereador Gil que levasse ao prefeito uma situação 
dizendo que tinha chegado muito tarde e não teve tempo de ir até a prefeitura 
explicando que sua esposa enquanto professora na escola dos Papagaios 
tinha se mobilizado pela situação da mãe de um aluno que precisava construir 
sua casa próxima à escola; que essa mulher tinha ganhado bastante coisas 
para fazer sua casa, pois estava passando por dificuldades, e no local era 
necessário fazer um esplanado no terreno; que essa pessoa tinha ganhado os 
materiais e que já tinha passado isso ao executivo e pedia ao Vereador Gil 
para reforçar, pois era uma pessoa que realmente necessitava e estava 
precisando ajuda de alguma forma, e que na escola as professoras saberiam 
indicar onde era o local. Aproveitou a oportunidade dizendo que achava que 
com certeza poderia usar esse espaço para informar sua candidatura à 
presidência da Câmara que ocorreria na próxima sessão pedindo 
humildemente o voto de cada um dos vereadores e que avaliassem a sua 
pessoa; quem confiasse em sua pessoa estava beleza, e quem tivesse opinião 
diferente iria respeitar também com certeza, e tinha achado mais correto na 
Explicação Pessoal pedir o voto a cada um dizendo que poderiam ter a certeza 
que se fosse eleito iria fazer um trabalho junto com todos, sempre com 
coerência e agindo da forma correta. O Vereador GILNELSON pediu ao 
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Vereador Sidon que lhe repassasse os dados da pessoa para qual havia 
pedido o auxílio do município para que pudessem convocar o pessoal da 
prefeitura a fazer o serviço solicitado, visto a urgência do assunto. O Vereador 
NELSO falou sobre um ofício que havia encaminhado à Secretaria da 
Educação Marinalda Fernandes quanto à escola da Cachoeira ter uma diretora, 
que já tinha conhecimento da lei e que tinha que ser a partir de cem alunos 
para a escola ter uma diretoria. Contou que nessa escola se ocasionaram 
alguns problemas pontuais em relação a funcionários e alguns problemas com 
alunos e era importante ter algum responsável para ficar coordenando até que 
pudesse ter um diretor. Comentou que conversando com algumas pessoas da 
comunidade lhe repassaram que enquanto a esposa do Vereador Sid Lopes 
estava por lá a funcionalidade da escola era tranquila, mas como a mesma não 
tinha disponibilidade de estar todos os dias quando não ia a coisa já não 
andava muito bem. Falou sobre a Creche Raio de Luz onde a professora Elis 
estava fazendo um trabalho como coordenadora e a escola estava indo muito 
bem, sendo também uma escola que não tinha cem alunos, e assim um 
coordenador poderia resolver o problema na escola da Cachoeira lembrando 
que haviam aprovado na casa um PSS para professores e assim se algum 
professor fosse nomeado para cuidar daquele local acreditava que as coisas 
iriam andar muito melhor e esses problemas que vinham se desencadeando 
poderiam facilmente ser resolvidos se uma pessoa que fosse a responsável 
pela escola. Contribuiu com a solicitação do Vereador Sidon lembrando que 
próximo a localidade de Papagiaos existia a empresa Cavassin Madeiras e 
essa empresa tinha equipamentos, e se fosse o caso achava que o proprietário 
João Artur nunca deixaria de ajudar essa pessoa, pois tinha sido vereador e 
sempre era um parceiro de luta pelas pessoas, e o equipamento do município 
poderia estar longe e demorar um pouco, sendo apenas um palpite que estava 
dando para tentar resolver. Relatou a participação na Festa na comunidade de 
Rio Claro no domingo anterior, comunidade que vinha fazendo melhorias na 
estrutura elogiando as mudanças que haviam sido feitas no local e 
parabenizando a todos os organizadores e diretoria da igreja que tinha feito a 
festa. O Presidente registrou o falecimento do senhor José Olair Penteado, 
conhecido como Zé Penteado, tendo sido um cidadão conhecido da cidade 
deixando o relato de seu falecimento e os pêsames à família enlutada. 
Considerando o previsto no Regimento Interno, convocou nova sessão 
ordinária para o dia dezesseis de dezembro, próxima segunda-feira, às 
dezessete horas e trinta minutos, durante a qual, também nos termos 
regimentais, aconteceria a eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2020, 
e após, o início do recesso parlamentar. Foi l vrada a presente Ata que após 
lida e achada de conformidade foi assinada p o ve 	 sentes. 
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