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ATA n.° 045/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da quadragésima primeira sessão ordinária, segundo período da segunda 
Sessão Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Paraná, realizada às dezoito horas do dia seis de dezembro de dois mil e 
vinte e dois. Registrada a ausência do Vereador Laurici justificada estando êm 
Atestado Médico. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos Regimentais for m 
colocadas em apreciação as Ata n.° 043/2022, da Sessão Ordinária do dia vint e 
oito de novembro, e n.° 044/2022 da Sessão Extraordinária do dia trinta ie 
novembro, ambas aprovadas sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura lo 
Projeto de Lei n.° 023/2022 do Poder Executivo instituindo horário especial de 
trabalho ao servidor que tivesse cônjuge, filho ou dependente, portador de 
deficiência. Lido também a justificativa do projeto o Presidente encaminhou o 
mesmo para análise das Comissões Permanentes. Ainda constou o Ofício n.° 
555/2022 do Ministério Público da Comarca informando a data da próxima 
correição da Comarca de lrati para o dia 26 de janeiro, a partir das oito horas e 
trinta minutos. Sem mais matérias passou-se ao uso da TRIBUNA com o 
Vereador JORGE falando para destacar o trabalho que vinha acontecendo no 
município lembrando o pedido que tinham feito junto com o Vereador João para 
melhorias em trechos de estradas que estavam previstas para o COMDER fazer, 
mas devido ao tempo chuvoso o Executivo Municipal estava fazendo reparos 
nessas estradas, melhorando a qualidade de vida da população daquela região 
onde tinha visto bastante efetivo e assim queria deixar os parabéns ao Secretário 
de Obras pelo bom trabalho, pela competência e por ser uma pessoa 
trabalhadora, afinal viam que nesta gestão só tinham pessoas trabalhando e a 
equipe da prefeitura que independente de gestão sempre estavam trabalhando 
com muito entusiasmo, compromisso e responsabilidade para prestarem um bom 
trabalho para a população. Falou que o município já vinha caminhando, Mas 
nessa gestão viam que o município tinha decolado, se transformado em obras de 
desenvolvimento, saneamento, infraestrutura, pavimentação em vários bairros da 
cidade, e isso eram para a melhora da qualidade de vida. Também parabenizou o 
Chefe do Executivo que tinha corrido atrás, buscado e alcançado alternativas para 
o desenvolvimento do município e com isso viam que a geração de empregos 
estava em alta, não tinha pessoa desempregadas, e sim empresas com falta de 
funcionários, então o trabalho estava sendo bem executado e o desenvolvimento 
estava acontecendo. Ainda parabenizou a todos os secretários municipais, o 
chefe de gabinete, principalmente a secretária de saúde dizendo que saúde 
publica era difícil, mas podiam ver a competência, a transparência, citando o 
Vereador Julio que também fazia parte da Saúde para dizer que sabiam que os 
funcionários eram dedicados e as coisas estavam acontecendo para melhor 
atender o cidadão martinense e assim Inácio Martins estava de parabéns, o povo 
merecia esse trabalho, e estavam aqui para cobrar, mas também na hora de 
enaltecer deveriam enaltecer. O Vereador JULIO registrou que no último dia três 
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de dezembro a Escolinha de Futebol RK do senhor Rosemir Vaz, mais conhecido 
como Cutia, tinha levado os alunos até a Arena da Baixada para que esses 
alunos passassem o dia lá conhecendo as dependências do estádio comos i 
vestiários e todo o funcionamento, e assim gostaria de parabenizar a iniciati a 
dessa escolinha de futebol que tinha dado oportunidade para muitas crianças 
conhecerem um ambiente do mundo do futebol que para essa geração era um 
sonho, muitas vezes difícil de alcançar e até difícil de conhecer um estádio, e esta 
escolinha tinha se organizado indo com dois ônibus e pelo que tinham lhe 
repassado a prefeitura tinha ajudado também no transporte e os pais ajudaram na 
alimentação com um valor simbólico, deixando os parabéns a todos que estavám 
a frente desse projeto, ao senhor Rosemir e professores que faziam parte, e 
também os alunos por essa oportunidade que tiveram, muito importante, 
destacando a iniciativa por ver poucas viagens assim e entender que muitas 
crianças se fossem tentar conhecer por conta própria não teriam oportunidade. Na 
ORDEM DO DIA não constaram matérias para votação nesta sessão. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL usou a palavra para parabenizar o 
pessoal do Low Cars sobre o evento do domingo anterior com carros rebaixados 
entre competições e outras disputas dentro dessa categoria do evento dizendo 
que a expectativa do pessoal que organizou era de aproximadamente cinquenta a 
sessenta veículos participando quando na verdade tinha dobrado a expectativa 
com mais de cento e vinte veículos, evento com uma participação também 
nnassiva da população que gostava desse tipo de competição. Sobre os ingressos 
que estavam disponíveis contou que tinham sido todos vendidos, acima também 
da expectativa de público, que eventualmente nem todos gostavam desse tipo de 
evento, mas aqueles que realmente gostavam se fizeram presentes e estavam 
contentes com o resultado, e assim parabenizava todos os organizadores com 
vários municípios envolvidos dos quais muitos participantes não conheciam este 
município e assim tiveram a oportunidade de estarem presentes, mostrar os seus 
veículos e também conhecer mais uma parte desta cidade maravilhosa. Nafla 
mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão ficando convocada a 
próxima Sessão Ordinária para o dia doze de dezembro, segunda-feira, no horário 
regimental, sendo lavrada a presente Ata que após lida e achada e 
conformidade segue assina., *elos vereadores presentes. 
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