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ATA n.° 046/2019 

Ata da quadragésima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove, 
última sessão ordinária do presente período legislativo. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi colocada em apreciação a ata da sessão do dia nove de 
dezembro, aprovada sem ressalvas. Em seguida foram lidos os Projetos de 
Leis do Executivo de números 017/2019 — Dispõe sobre a criação de cargos 
públicos de provimento efetivo com transposição de regime de trabalho 
celetista para estatutário e do regime previdenciário do RGPS para RPPS dos 
empregos públicos existentes no município; criação de padrões de vencimento 
e alteração de jornada de trabalho e cargos na Lei n.° 482/2009, e n.° 025/2019 
do Executivo propondo alteração no parágrafo único da Lei n.° 892/2018 que 
trata sobre o Programa de Dispensação de Suplementação Alimentar e Fraldas 
Geriátricas. Ambos foram encaminhados para análise pelas Comissões 
Permanentes. Foi apresentada a Resolução n.° 07/2019 — Dispõe sobre a 
Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
para o Exercício Financeiro de 2020 do Legislativo Municipal. O presidente 
esclareceu aos pares que a presente Resolução tinha por finalidade dar 
cumprimento às determinações do Tribunal de Contas do Paraná dando 
publicidade ao Cronograma de Desembolso Mensal conforme o Orçamento do 
Legislativo Municipal para 2020 e determinou sua publicação. Ainda foi lido o 
convite da Casa Civil do Governo do Paraná para a solenidade deliberação de 
sessenta e cinco milhões de reais para diversos municípios do estado, a 
acontecer no dia dezessete de dezembro, às dez horas, no Palácio Iguaçu. 
Encerradas as leituras e conforme já divulgado na sessão ordinária anterior o 
Presidente iniciou o processo de eleição da Mesa Diretora para o ano de 2020. 
Presentes na sessão todos os vereadores e considerando o previsto no 
Regimento Interno da casa e na Lei Orgânica Municipal o Presidente declarou 
aberto o processo de votação explicando aos pares que o registro das 
candidaturas deveria ser feito junto a Mesa Diretora e em voto aberto, sendo 
considerado eleito o vereador com o maior número de votos. Explicou que 
havendo empate seria realizado um novo escrutínio e persistindo o empate 
seria declarado eleito o vereador com o maior número de votos nas eleições. 
Iniciando a eleição para PRESIDENTE se inscreveram para concorrer ao cargo 
os Vereadores Edmundo Vier e Sebastião Sidon Vieira. O Presidente deixou 
aberta a palavra aos concorrentes e o Vereador Edmundo Vier disse que era 
com grande satisfação que concorria ao cargo; que estava feliz e pretendia 
trabalhar honestamente fazendo um trabalho digno e com compromisso junto 
aos vereadores e a população. O Vereador Sidon Vieira disse que colocava o 
nome a disposição tendo também a intenção de trabalhar junto com todos, 
sempre ouvindo e com coerência, o que considerava mais importante, e fazer o 
melhor também pelo povo martinense se eleito fosse. Na votação o Vereador 
Edmundo Vier foi eleito com 06 votos, sendo um seu e dos Vereadores 
Gilnelson José Gomes de Oliveira, Sandra Aparecida Daniel, Sidnei Lopes, 
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Jorge Ferreira de Almeida e Gilberto Bello da Silva. O Vereador Sebastião 
Sidon Vieira recebeu 03 votos, sendo, o seu e também dos Vereadores Nelso 
de Andrade Júnior e Laurici José de Oliveira. Para o cargo de VICE 
PRESIDENTE se inscreveram os Vereadores Sidnei Lopes e Nelso de 
Andrade Júnior, onde o Vereador Sidnei Lopes foi eleito com 06 votos, sendo 

seu e dos Vereadores Edmundo Vier, Gilnelson José Gomes de Oliveira, 
Sandra Aparecida Daniel, Jorge Ferreira de Almeida e Gilberto Bello da Silva. 
O Vereador Nelso de Andrade Junior recebeu 03 votos, sendo, o seu e também 
dos Vereadores Laurici José de Oliveira e Sebastião Sidon Vieira. Para 
PRIMEIRO SECRETÁRIO concorreram a •  Vereadora Sandra Aparecida 
Daniel e o Vereador Laurici José de Oliveira onde a vereadora Sandra 
Aparecida Daniel foi eleita com 06 votos, sendo um seu e dos Vereadores 
Edmundo, Gilnelson Sidnei Lopes, Jorge e Gilberto I3ello. O Vereador Laurici 
recebeu 03 votos, sendo, o seu e também dos Vereadores Nelso de Andrade e 
Sidon Vieira. Encerrando, para SEGUNDO SECRETÁRIO se inscreveu apenas 

Vereador Gilberto Bello da Silva, que obteve seu voto e de todos os demais 
vereadores presentes. Concluídas as votações o atual Presidente, Vereador 
Gilberto Bello da Silva declarou eleita a Mesa Diretora para o ano de 2020, 
declarando-a empossada automaticamente a partir do próximo dia primeiro de 
janeiro de 2020, na seguinte composição: Presidente: Vereador Edmundo Vier 
— PSD; Vice-Presidente: Vereador Sidnei Lopes - PSB; Primeira Secretária: 
Vereadora Sandra Aparecida Daniel — PR, e Segundo Secretário: Vereador 
Gilberto Bello da Silva - PODEMOS. Encerrada a votação foi iniciado o uso da 
TRIBUNA e o Vereador LAURICI comentou estarem encerrando mais um 
período legislativo e deixou seu agradecimento primeiramente a Deus por 
estarem juntos nesse ano com cada um fazendo seu trabalho dentro de seus 
limites e do que estava aos seus alcances . Agradeceu aos colegas vereadores 
por terem passado esse ano juntos legislando e os funcionários da casa de um 
modo geral com os quais teve o prazer de mais um ano ter passado juntos. 
Sobre a nova direção da Câmara parabenizou o Vereador Dimas pela eleição 
nesse dia como aos demais eleitos para a nova mesa diretora, e também o 
Vereador Sidon que junto consigo e o Veredor Nelso tiveram a coragem de 
colocar seus nomes para serem apreciados. Lembrou que tinham um 
combinado desde o ano passado para essa eleição que infelizmente não tinha 
vingado, mas eram coisas da política as quais entendia e interpretava da 
melhor maneira possível, e como tinham o Vereador Sidon como candidato a 
presidente resolveram com o Vereador Nelso de também colocarem seus 
nomes, senão seriam seus votos todos por unanimidade ao Vereador Dimas e 
os demais, assim como foram para o Vereador Bello para segundo secretário. 
Disse ao vereador Dimas que com certeza o mesmo faria um excelente 
trabalho junto a esta casa no próximo ano, pois conhecia a sua pessoa e sabia 
da sua índole e da sua seriedade frente aos trabalhos do Legislativo e 
principalmente pela pessoa trabalhadora e séria que era, dizendo que a 
Câmara estaria em boas mãos assim como ficaria se fosse o Vereador Sidon o 
novo presidente. Encerrou desejando aos vereadores e a todos os presentes 
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na sessão um excelente final de ano e que tivessem um Natal abençoado 
aonde pudessem celebrar o nascimento de Jesus Cristo e cada um dentro de 
sua crença comemorasse o Natal da melhor forma possível pedindo que Deus 
lhes concedesse muita saúde para que pudessem estar juntos no próximo ano 
novamente. O Vereador SIDON VIEIRA também agradeceu a Deus por mais 
um ano que estava encerrando e por ter lhes iluminado dando discernimento e 
clareza nos trabalhos da Câmara. Agradeceu os vereadores Nelsinho e Laurici 
que votaram em sua pessoa dizendo que os demais também eram seus 
companheiros e tiveram outra opinião, o que entendia, mas uma das coisas 
que não poderia deixar de relatar era que as manobras políticas que 
aconteciam eram ruins para o município e que há poucos dias atrás via na 
Tribuna os comentários do Vereador Jorge Boeira que tinha seus 
desentendimentos com o prefeito, mas com um emprego para sua mulher tudo 
tinha ficado tranquilo e já teria mudado a sua opinião, e assim achava e 
entendia isso como corrupção e que esse tipo de coisa não podia porque quem 
perdia com isso era o próprio povo e as pessoas deveriam fazer a coisa certa. 
Ao ser citado o Vereador Jorge pediu um aparte e disse que não entendia isso 
como corrupção e que estaria abrindo um processo na casa contra o orador por 
quebra de decoro parlamentar como também estaria abrindo um processo civil 
por injuria e difamação. O orador voltou a usar a palavra e disse ao Vereador 
Jorge que se o mesmo pudesse provar aí poderiam ver, e o Vereador Jorge 
voltou a falar que era o mesmo quem deveria provar o que estava dizendo, pois 
o havia chamado de corrupto e assim teria que provar isso na justiça e aqui na 
casa também. O Vereador Sidon voltou a falar ao Vereador Jorge que 
deveriam bater as cartas na mesa, pois também tinha coisas a lhe cobrar e 
assim ficasse tranquilo; que se era assim que o Vereador Jorge queria que 
fossem embora para ver o que iria acontecer. Concluiu dizendo que ficava 
indignado com certas atitudes e perplexo com situações como essa e achava 
que o município acabava perdendo assim. Disse não ter nada contra o 
Vereador Dimas que tinha sido eleito, mas o que tinha a relatar eram essas 
situações porque esses acertos acabavam prejudicando o próprio povo e o 
município, e que entendia dessa maneira. Desejou bom trabalho ao Vereador 
Dimas o qual disse ser um grande amigo seu e um parceiro mesmo; que 
estavam todos no mesmo barco e portanto tinham que continuar lutando pelo 
povo e pela população. Desejou aos demais eleitos um excelente trabalho, pois 
assim todos ganhavam. O Vereador NELSO igualmente agradeceu a Deus por 
estarem nesse dia na última sessão do ano e também agradeceu a esse 
mandato como primeiro secretário junto aos demais colegas na mesa diretora 
desse ano, ao qual disse terem feito um trabalho excelente; que tiveram 
divergências mas numa democracia a divergência sempre existia e nem tudo o 
que achavam que era certo outras pessoa achavam que era, mas 
educadamente sempre se resolviam os problemas. Também agradeceu a 
todos os funcionários dizendo que nesse aspecto estavam muito bem servidos 
por todo esse pessoal que trabalhava com zelo e cuidado aos seus mandatos e 
com tudo aqui na casa, e que esse Legislativo na parte de funcionários estava 
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muito em boas mãos. Pediu a Deus que iluminasse esse novo mandato 
vereadores dizendo que já conhecia muito bem o Vereador Dimas e assim 
tinha a certeza que junto com os funcionários e os demais membros da mesa 
teriam um excelente mandato em 2020. Comentou a realização em Brasília nos 
dias 02 a 06 de dezembro da 16a EXPOEPI - Mostra Nacional Competitiva de 
Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
doenças, onde um trabalho de Inácio Martins havia sido selecionado para 
apresentação oral referente a redução na mortalidade infantil, trabalho este 
escrito e apresentado por sua esposa SlIvane do Carmo Gavronski que 
trabalhava como enfermeira na Vigilância Epidemiologia, cujo trabalho foi 
premiado em terceiro lugar tendo recebido prêmio de vinte mil reais para as 
vigilâncias, além de levar e divulgar também as coisas boas de Inácio Martins, 
num trabalho que teve como co-autores o dentista Julio Armando Canido 
Mendez e a enfermeira Ana Paula Klosovski. Contou que nesse ano de 2019 a 
equipe já havia apresentado sete experiências bem sucedidas desenvolvidas 
aqui no município, apresentados e premiados em todo o Paraná e ainda duas 
vezes em Brasília nos meses de julho e dezembro.Deixou seus parabéns a 
todo o pessoal da saúde, pois além dos citados existia uma rede em que 
funcionava esse trabalho onde todo mundo fez a sua parte conquistando esse 
terceiro lugar a nível nacional e mais os vinte mil reais ao município como 
prêmio, parabenizando toda a equipe envolvida. Voltou a falar sobre a escola 
da Cachoeira contando que haviam lhe repassado que no próximo ano seriam 
noventa e cinco alunos, faltando cinco para que pudesse ter uma diretora, mas 
via que pela quantidade de alunos e pelos problemas que já haviam acontecido 
na escola iria conversar com a secretária Marinalda Fernandes para que ao 
menos tivesse uma orientadora permanente naquela escola, porque eram 
bastante alunos e não era fácil de ter um trabalho bem organizado se não 
tivesse alguém no comando, e assim iria voltar a conversar com a secretária, 
pois de repente precisariam colocar alguma pessoa para comandar a escola. 
Contou ainda que na última quarta-feira junto com o Vereador Laurici estiveram 
em Curitiba tratando a respeito do que já tinham falado sobre a liberação de 
recursos da Secretaria de Infra-estrutura e Logística do Paraná na qual o 
Deputado Federal Sandro Alex era o secretário e a convite do prefeito 
estiveram lá defendendo o projeto com o secretário do deputado Brustolin, e 
que tiveram um pouco de dificuldade por estarem escassos os recursos do 
Governo do Estado, mas o projeto estava muito bem elaborado pelo corpo 
técnico da prefeitura que já estava com uma experiência boa em projetos e já 
fizeram detalhadamente tudo o que precisaria na obra com os recursos 
fechando em torno de hum milhão e duzentos mil reais, e mesmo com a 
dificuldade conseguiram fechar nesse valor que seria muito bem aproveitado 
com a pavimentação das ruas próximas a igreja matriz onde as escolas Luis 
Scheleder, Super Creche e a recém inaugurada escola da APAE seriam 
atendidas sendo essa uma grande obra para o município. Lembrou que junto 
com o Vereador Laurici, os ex-prefeitos Marino e Lauri Setrinhski e o 
funcionário dessa casa José Vilmar conhecido como Neguinho, quando 
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escolheram esse deputado para apoiar foram muito bem porque o mesmo já 
vinha atendendo o município há alguns anos e conseguiram lhe colocar em 
primeiro lugar na votação e assim estava honrando cada voto aqui recebido 
tendo a certeza de que como secretário estadual muito mais recursos estaria 
trazendo para o município. O Vereador GILBERTO BELLO se dirigiu aos pares 
e ao público presente dizendo que não tinha como deixar de usar a Tribuna 
nesse dia por ser sua última sessão como presidente falando inicialmente aos 
vereadores que tinha sido uma honra ter sido o presidente nesse ano e que 
tendo uma família considerava essa casa também como uma, pois tinha amor 
por cada um; que existia alguma divergência, mas eram apenas divergências 
políticas, pois ninguém pensava igual, e acreditava que tinham feito um bom 
trabalho nesse ano com coisas importantes tendo sido votadas; que tinha 
adquirido um novo veículo que era uma de suas metas sendo um carro de sete 
lugares para dar maior comodidade dos vereadores quando fossem a algum 
lugar. Agradeceu seus assessores Leticia e Pedro Queiroz como também a 
assessora das Comissões Amanda, além dos demais funcionários que tinham 
lhe dado estrutura para trabalhar durante todo esse ano, como também aos 
demais membros da mesa diretora. Disse que ao entregar os trabalhos dava os 
parabéns ao Vereador Edmundo pela eleição e pegando um gancho nas 
palavras do Vereador Sidon concordava que realmente tinham um combinado, 
mas as circunstâncias levaram a acontecer essa mudança devido a um 
desafeto com um projeto seu, mas isso fazia parte da política, e que tinha 
votado ao novo presidente Dimas e não ao prefeito; que não devia obrigação a 
ninguém e as coisas que fazia e as conquistas não tinham sombras para trás e 
então, seu voto tinha sido ao novo presidente sem influência de "a" nem "b" e 
como em um dia tinha lhe prometido o voto aqui, nesse dia tinha se 
concretizado. Sem mais o que falar desejou a todos os companheiros um 
excelente final de ano e convidou a todos os vereadores e funcionários para 
um encerramento do ano na próxima quarta feira, considerando que no dia 
seguinte a esta sessão seria seu aniversário, e assim queria comemorar junto 
com todos seus companheiros. Na ORDEM DO DIA constou segundo 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, e n.° 014/2019 da Mesa Diretora propondo a doação 
de veículo da Câmara ao município. Sem receber comentários ambos foram 
aprovados por unanimidade e passaram a constar como Lei n.° 950/2019 - 
"Dispõe sobre a instalação de equipamentos para a eliminação de ar na 
tubulação de abasteci e ento de água no âmbito do município de Inácio 
Martins" e Lei n.° 950/2019 — "Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a 
promover a doação de um veículo marca VW SPACE FOX Gil, ano de 
fabricação 2010, modelo 2011, na cor PRATA, chassi n.° 
8AWP05Z7BA502090, RENAVAM 00277796644, placas ATN 5915, ao Poder 
Executivo Municipal. Ambos foram encaminhados para sanção. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador JORGE BOEIRA iniciou solicitando ao 
presidente da mesa, ou ao próximo presidente e a próxima mesa diretora, a 
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instauração de um processo por falta de ética e decoro parlamentar c• -4(  
excelentíssimo Vereador Sidon Vieira solicitando que fosse dado andamento 
nessa preliminar como também solicitou cópia da gravação, na íntegra, desta 
sessão, para abrir um processo por danos morais e injúria, sendo esse um 
processo pessoal seu. Parabenizou a nova mesa diretora desejando boa sorte; 
que Deus lhes iluminasse e que tudo fosse conforme Deus orientasse e que 
fosse tudo para o bem do município. Também agradeceu aos companheiros da 
casa por cada momento que passaram juntos sempre em decisões corretas e 
sempre buscando o que fosse melhor para o município destacando o trabalho 
dos servidores sempre empenhados em fazer o que fosse correto e o que 
fosse a coisa certa. Encerrou desejando boas festas, feliz natal e próspero ano 
novo e que todos ficassem com Deus. O vereador GILNELSON iniciou 
parabenizando a mesa diretora pelo mandato nos últimos doze meses e pelo 
bom trabalho feito na casa; pelo ambiente tranquilo que tiveram nesse período, 
o que tinha a certeza que era também a opinião de todos os demais 
vereadores. Cumprimentou também o Vereador Dimas e a todos os•  demais 
que assumiriam a direção dos trabalhos afirmando que aqui era uma família; 
que tinham suas diferenças de pensamento, mas isso ficava sempre no campo 
da política, porque cada um pensava diferente e era saudável que fosse assim, 
porque se todos pensassem igual não teria a menor graça estar na política, por 
isso desejava um bom trabalho para a mesa que estava assumindo nesse dia e 
que tivessem uma condução muito tranquila nos doze meses finais dessa 
legislatura. Se dirigindo ao Vereador Sidon a respeito de sua manifestação 
disse ao mesmo que entre os vereadores fazia parte e assegurava ao mesmo 
que essa eleição da mesa diretora era uma das que menos teve movimentação 
ou conversas para que se fechasse em algum nome; que não tinha havido 
nenhuma articulação e nenhuma conversa e o que tinha havido era uma 
convergência em nome do Vereador Dimas e que o Vereador Sidon também 
tinha um combinado no início da legislatura, que também não havia cumprido, 
e entendendo que isso fazia parte do jogo não tendo cumprido nada poderiam 
fazer; que os momentos se alteravam e mudavam, lembrando de um 
comentário do Vereador Nelso em uma brincadeira entre os pares quando 
disse "essas conversas não duram muito" sendo o que realmente acontecia 
quando as coisas iam se alterando e mudando, e a política era assim; os 
pensamentos iam mudando, e queria declarar que achava muito pesado da 
parte do Vereador Sidon quando usava a palavra "corrupção' para traduzir um 
momento como esse, o qual não via desta forma e com todo respeito 
discordava, mas achava que era uma palavra forte de se usar para um fato 
desse, pois não era essa a realidade. Para encerrar, igualmente se dirigiu a 
todos os funcionários da casa, sempre presentes e sempre ao lado dos 
vereadores deixando seu agradecimento à todos pelo ano que tinham 
passados juntos desejando um ano pacífico e tranquilo também aos 
vereadores, pedindo que Deus lhes desse acima de tudo muito entendimento 
no próximo ano sendo um ano diferente devido a ser um ano eleitoral e assim, 
Deus lhes abençoasse como também abençoasse a condução dessa casa, 
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agora sob a batuta do novo presidente Vereador Dimas. A Vereadora SAND 
DANIEL registrou sua participação em alguns eventos no final da semana e 
parabenizou a Equipe lnalama pelo grandioso evento promovido no domingo 
dia quinze de dezembro o qual também movimentava o município, por isso 
estavam de parabéns. Se referiu também à comunidade de Quarteirão dos 
Stresser que tinha feito uma belíssima festa no mesmo dia, onde pode 
perceber que as pessoas eram bem participativas nas comunidades do interior, 
o que era bem importante para que as comunidades se mantivessem unidas e 
sempre pudessem melhorar toda sua estrutura. Também parabenizou todos os 
formandos do nono ano do ensino fundamental e do terceiro do ensino médio 
do Colégio Parigot de Souza dizendo que podiam ver a expectativa de quem 
iria trilhar um novo caminho, muitos até mesmo sem saber qual seria esse 
caminho, pedindo que Deus iluminasse muito a mente desses jovens que 
seriam nossos futuros profissionais e que enchessem a cidade de orgulho em 
saber que passaram por uma formação e iriam continuar se formando e se 
instruindo. Também parabenizou o Vereador Bello pela condução da casa 
lembrando que tinham conversado muito durante este ano e que tinha lhe 
acrescentado muito culturalmente, por isso tinha muita gratidão pelo mesmo. 
Parabenizou o Vereador Dimas dizendo que tinha a certeza de que faria um 
excelente trabalho e que estariam em boas mãos no próximo ano. Expressou 
também sua gratidão a todos os funcionários dizendo que eram bem 
importantes para os vereadores e que em todo final de ano gostava de fazer 
uma retrospectiva e analisar o que podia melhorar como pessoa e como 
profissional, como filha, como mulher e como vereadora, para que no próximo 
ano pudesse fazer a diferença, pois concordava que não poderiam passar um 
ano e outro ano iguais e sim sempre buscando evoluir, e nesse ano queria que 
os funcionários soubessem que haviam lhe ajudado no caminho da evolução, 
por isso também expressava sua gratidão a todos. Desejou um feliz natal e 
abençoado ano; que pudessem ainda fazer algo de bom nesse final de ano e 
que no próximo pudessem ter um ano maravilhoso, o que com certeza 
dependeria apenas.de  cada um. O Vereador DIMAS igualmente parabenizou o 
presidente Bello pelo excelente trabalho realizado nesse ano pela casa dizendo 
ter ficado feliz pelo que tinha feito por todos os vereadores e pelo companheiro 
que tinha sido nesse ano. Também parabenizou a casa considerando que os 
servidores prestaram um excelente serviço e desejou um feliz natal com muita 
paz, saúde e harmonia, e que Deus derramasse suas bênçãos a todos. O 
Vereador LAURICI também se referiu à formatura especificamente a do nono 
ano onde esteve participando convidado por sua afilhada que estava se 
formando dizendo que já teve a oportunidade de participar de outros eventos 
de formatura como em kat', por exemplo, e o pessoal do Parigot de Souza, 
direção, professores, funcionários e também os formandos, não deixaram nada 
a desejar em relação a outros municípios considerados de maior porte com 
tudo muito bem organizado e preparado com os mínimos detalhes, desde seu 
início até o encerramento, por isso deixou seus parabéns a todos os 
formandos, inclusive os do terceiro ano, e principalmente a todos os envolvidos 
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;( na organização, e em nome dos professores Eido e Diomedes disse que 
Colégio Parigot de Souza a cada ano que passava vinha se mostrando como 
uma instituição muito forte que muito contribuía para as vidas dos nossos 
jovens e adultos considerando que no dia também tinha uma aluna de EJA se 
formando. Falou que esteve participando no domingo da festa na comunidade 
José Dias pela manhã, e a tarde junto com o Vereador Nelso e o ex-prefeito 
Marino na comunidade dos Stresser parabenizando essas comunidades pelo 
trabalho que vinham fazendo e como já era de praxe todos os anos 
organizando seus eventos, e que na medida do possível estava participando 
nessas comunidades. Registrou também o evento organizado pela Equipe 
lnalama no município, do qual não pode estar presente como também outros 
eventos na comunidade de Queimadas e na comunidade do Vereador Sidon, e 
como eram muitas festas em um mesmo dia acabava não podendo participar 
de todas mesmo tendo vontade de estar presente nesses outros locais 
também, conversando com as pessoas, onde muitas vezes até conseguia 
algumas idéias através das cobranças que lhe eram feitas, e se distraindo 
também com cada comunidade. Mais uma vez manifestou seus 
agradecimentos aos vereadores e ao presidente Bailio pelo trabalho dizendo 
que com certeza houve algumas divergências durante o ano com relação à 
discussão de projetos, mas tudo ficava dentro do campo da política e era vida 
que seguia. Também falou dos funcionários porque na grande maioria 
passavam por aqui, mas os servidores permaneciam, se referindo 
individualmente a todos os servidores dizendo ainda que sentia uma gratidão e 
respeito profundo por cada um. Encerrou desejando boas festas e que Deus 
abençoasse a todos. O Vereador SIDNEI LOPES parabenizou o presidente 
Gilberto Bailo pela condução dos trabalhos dizendo que sabia que as 
divergências aconteciam, mas como os vereadores Gil e Laurici tinham falado 
as coisas que aconteciam aqui dentro com relação as suas amizades lá fora 
deveriam ter uma atitude diferente e muitas deixar aqui dentro e não levar para 
fora, mas onde tinham pessoas existiam também pensamentos diferentes do 
que deveria ser feito, estendendo os parabéns aos demais membros da mesa. 
Também parabenizou o Vereador Dimas pela vitória desejando ao mesmo uma 
boa sorte dizendo que estava junto com um pouco de experiência para também 
auxiliar na conduçao dos trabalhos. Registrou o evento promovido pela Equipe 
lnalama dizendo que esses eventos que vinham acontecendo na área rural 
eram muito bons para serem divulgadas as áreas verdes do município e assim 
trabalhar o potencial turístico da cidade. Encerrou também parabenizando os 
funcionários da casa pela união de todos e pelo trabalho que prestavam junto 
aos vereadores, desejando um bom natal e próspero ano novo a todos. O 
Vereador SIDON pediu a Deus que lhes mantivessem firmes e com saúde 
agradecendo por esse ano no qual também teve problemas de saúde, mas 
estava melhorando com um tratamento que vinha fazendo, para que com 
saúde pudessem levar os trabalhos no próximo ano. Falou sobre o comentário 
do Vereador Jorge na Explicação Pessoal dizendo que não via um motivo tão 
sério para tomar atitudes assim, e se dirigindo a esse vereador disse ao 
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mesmo que, se pretendia assim, deveriam bater as cartas na mesa, esclarec 
as coisas e ir a fundo, porque achava também que o mesmo havia lhe agredido 
na Explicação Pessoal há dias atrás e que não poderia ter agido daquela forma 
achando que fazia parte do transporte escolar e lhe agredindo moralmente, 
então esse problema teria começado pelo mesmo, mas que deveria estudar o 
que achasse mais viável e que a situação deveria parar por aí, mas se fosse da 
sua vontade tomar essa decisão não poderia fazer nada e assim veriam o que 
a lei lhes diria. Mais uma vez pediu que Deus iluminasse a todos 
parabenizando o presidente Bello pela condução dos trabalhos nesse ano e 
pelas oportunidades que tiveram, dizendo que tinham adversidade de opiniões, 
mas não era nada contra a pessoa, se referindo a uma opinião contraria que 
teve em um projeto do presidente quando sentiu que não era necessária a 
aquisição de um novo veículo por ter um carro em ótimas condições e esse 
dinheiro gasto poderia ter sido investido em outras coisas como até uma 
melhora nas dependências da Câmara, mas como o presidente tinha decidido 
assim estava bom. Se dirigiu também ao Vereador Dimas desejando que 
fizesse um ótimo trabalho, colocando-se a disposição no que pudesse ajudar 
como vereador. O Vereador NELSO falou também da participação na festa do 
Quarteirão dos Stresser dizendo que foi uma ótima festa em um ambiente 
muito bom; que lá estavam presentes a Vereadora Sandra e o Vereador Laurici 
e era muito bom participarem de todos os eventos em que o povo estivesse 
envolvido. Comentou da participação na formatura do Colégio Parigot de Souza 
destacando também a organização do evento que tinha sido muito grandioso e 
comentou que na ocasião prestou atenção nos professores que estavam junto 
com os alunos dos quais apenas a professora Maria Lúcia tinha sido sua 
professora e os demais professores já deviam estar todos aposentados, e que 
ao ver todas aquelas crianças se formando dava até vontade de dar uns 
conselhos para que estudassem, obedecessem os professores, e muitos mais 
coisas que talvez tivesse deixado um pouco a desejar quando teve 
oportunidade de estudar. Comentou um fato que lhe chamou a atenção e 
poderia ser um protocolo do colégio, mas como estavam em três vereadores no 
evento, um dos três poderia ter feito parte da mesa de autoridades, 
acrescentado que junto com o Vereador Laurici talvez não estivessem com 
trajes apropriados, mas a Vereadora Sandra estava com traje a altura das 
pessoas que participaram da mesa, e assim algum deveria ter sido chamado, 
pois eram o Legislativo Municipal e não entendeu deixando o registro de que 
não tinha entendido essa questão, a qual tinha achado estranho por serem 
membros de um Poder do município eleitos pelo povo, e assim tinha ficado 
meio vago essa situação. Igualmente desejou um ótimo natal e um ano novo de 
muitas realizações aos pares lembrando que no próximo ano teriam novas 
eleições para vereadores ou talvez a um cargo no executivo, e assim seria um 
ano diferente e estressante, considerando que uma eleição não era fácil, e 
analisando a última eleição para deputado, governador e presidente com muita 
coisa ruim acontecendo na política com roubos e outras situações, talvez os 
eleitores viessem a levar para esse lado e a reeleição se tornasse mais difícil 
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devido a essas situações; que com a política estava difícil de lidar e o próximo 
ano fosse talvez um ano atípico, mas iria torcer que em 2021 a maioria dos 
pares estivessem sentados de volta aqui, ou de repente, algum no executivo. 
Ao encerrar o vereador e atual presidente Gilberto Bello em suas últimas 
palavras como presidente falou sobre o que tinha escutado dos colegas 
vereadores na Tribuna e Explicação Pessoal e disse que eram cristãos e só 
estavam aqui como vereadores porque Deus havia lhes permitido e sendo do 
Poder Legislativo representavam o povo e seus objetivos era o melhor para 
esse povo. Que vendo as palavras dos vereadores Sidon e Jorge lembrou de 
uma passagem da bíblia que dizia que antes de ir para o magistrado que a 
pessoa se acertasse, por isso achava que essa situação não valia a pena. 
Lembrou que em Ponta Grossa havia estudado em um colégio franciscano e 
admirava muito São Francisco de Assis e fez a leitura da Oração de São 
Francisco pedindo ao Vereador Dimas que ao encerrar essa leitura rezasse a 
oração do pai nosso que era a oração universal dos cristãos e como era um 
cristão evangélico queria encerrar esse mandato com o amor de Jesus Cristo 
no coração e que as diferenças terminassem nesse dia sendo esse o seu 
pedido em sua última palavra como presidente, porque não iria resolver nada 
nem acrescentar nada alguma atitude tomada lá na frente, e achava que essa 
oração de São Francisco falava muito aos corações. Após fazer a leitura da 
oração o Vereador Dimas rezou junto aos demais pares e público presente a 
oração do pai nosso, e assim o presidente encerrou a presente sessão, 
declarou aberto o período de recesso legislativo, e considerando que o dia 
primeiro de fevereiro de 2020 seria em um sábado, convocou a primeira sessão 
ordinária do próximo ano para o dia três de fevereiro, uma segunda- feira, às 
dezessete horas e trinta minutos, ou em caráter extraordinário caso viesse a 

r convocada. 
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