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ATA n.° 001/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL ECÇÇ  
VINTE E UM. 

Ata da primeira sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da décima 
quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada no dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito 
horas. Além do presidente, Vereador Edmundo Vier, fizeram- se presentes na 
sessão os vereadores Élcio Wszolek, Gilberto Bello da Silva, Ismael César 
Padilha, João Devarci Prestes, Jorge Ferreira de Almeida, Julio Armando 
Canido Mendez, Laurici José de Oliveira e Marino Kutianski. Iniciando o 
EXPEDIENTE e considerando ser a primeira sessão ordinária da Legislatura, 
não houve apreciação de ata. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, 
Vereador Élcio Wzolek, a leitura dos Projetos de Leis do Executivo de números 
02/2021 propondo reajuste salarial aos servidores municipais do quadro efetivo 
incluindo professores, comissionados, funcionários contratados pelo emprego 
público e educador residente, no índice de 4,52 °A relativo ao IPCA acumulado 
de 2020, a ser pago de forma retroativa ao mês de janeiro de 2021, e n.° 
03/2021 para incluir ações no PPA e na LDO e abrir crédito adicional 
suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), e ainda do Projeto de Lei do Legislativo de n.° 01/2021 também 
propondo reajuste salarial aos servidores do Legislativo, no mesmo índice 
proposto pelo executivo e igualmente de forma retroativa ao mês de janeiro. 
Após serem lidos os projetos e considerando o acordo formalizado durante 
reunião realizada nesta tarde para a formação das Comissões Permanentes, 
nos termos do Artigo 69 do Regimento Interno, o presidente declarou formadas 
as Comissões para o presente exercício conforme o Ato da Presidência n.° 01 
de 2021 solicitando ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido Ato 
nomeando as Comissões na seguinte composição: Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação - Presidente: Vereador Jorge Ferreira de 
Almeida, Relator: Vereador Élcio Wszolek, Membro: Vereador Marino Kutianski 
(PSD, PV e PSB); Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 
Presidente: Vereador Ismael César Padilha, Relator: Vereador Laurici José de 
Oliveira, Membro:Vereador Gilberto Bello da Silva (PSD, PODEMOS, PSD); 
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - Presidente: 
Vereador Marino Kutianski, Relator: Vereador Jorge Ferreira de Almeida, 
Membro: Vereador Laurici José de Oliveira (PSB, PSD, PODEMOS); 
Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Assistência 
Social - Presidente: Vereador Julio Armando Ganido Mendez, Relator: 
Vereador Élcio Wszolek, Membro: Vereador João Devarci Prestes 
(PV,PV,PSB). 	Devidamente formadas as Comissões Permanentes o 
presidente determinou a publicação do referido Ato n.° 01 de 2021; solicitou às 
Comissões que fosse verificado junto ao Departamento Jurídico os projetos 
que restaram sem conclusão no exercício anterior, e ainda encaminhou para 
análise das comissões e assessorias os projetos apresentados neste dia. Ainda 
no Expediente foram lidas as Indicações de Serviço n.° 001 de proposição do 
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nte, solicitando o seguinte serviço: "Recuperação da estrada a partir da 
a idade de Rio Claro até a localidade de Bom Retiro, com manutenção de 

duas pontes existentes no mesmo trecho" e n.° 002/2021, dos Vereadores João 
Prestes, Laurici de Oliveira e Marino Kutianski solicitando a "Recuperação de 
trechos da estrada de acesso às comunidades de Matão de Baixo, próximo 
serra do Amantino Godói, serra da cascalheira, e próximo a propriedade da 
senhora Dirce Antunes, e na serra do Assentamento Santa Rita (estrada do 
meio) saindo para Matão de Cima, e ainda a recuperação de uma ponte em 
Matão de Baixo conhecida como Ponte dos Arruda". Devidamente comentadas 
pelos proponentes as proposições foram despachadas para ciência do 
executivo municipal. Encerrando, o Ofício da Casa Civil do Paraná 
cumprimentando os vereadores eleitos para esse mandato e colocando o 
Governo do Estado à disposição. Aberto o uso da TRIBUNA o Vereador JULIO 
ARMANDO GANIDO MENDEZ dirigiu-se aos pares, servidores da casa e 
público presente dizendo que usava a Tribuna para fazer um pequeno relato do 
que tinha executado como vereador neste um mês de mandato. Lembrou que 
logo após a posse, no dia 31 de dezembro de 2020, no final da mesma semana 
houve um forte temporal nas regiões de Três Antas e Campina Bonita onde 
uma pedreira grande causou o destelhamento de casas e tendo ficado sabendo 
do ocorrido, logo no dia quatro de janeiro fizeram uma visita oficial onde os 
vereadores Marino e Laurici estiveram no local pela parte da manhã e junto 
com o vereador Professor Élcio estiveram na parte da tarde para prestar 
solidariedade às pessoas que estavam sofrendo e também na sequência 
elaborarem um relatório em conjunto para cobrar providências do executivo, 
prontamente atendidos, e no mesmo dia em que protocolaram esse relatório já 
tinha gente do Executivo trabalhando e essa tinha sido também uma visita para 
aproximar o Legislativo da população para que confiassem em suas pessoas e 
enxergassem os vereadores como parceiros do município. Contou que no dia 
dezesseis de janeiro foi convidado para uma reunião na Associação Menino 
Jesus em Góes Artigas pelo senhor Arildo Gumiero e pelo presidente da 
associação Euclides Matoso, onde na oportunidade pode conhecer a 
associação, conversar com as pessoas e receber algumas demandas que de 
imediato já havia repassado ao Executivo, e outras que estaria levando aos 
seus representantes a nível estadual e federal; que no dia vinte e cinco de 
janeiro havia visitado a enfermeira Silvane Gavronski, responsável pela 
vigilância epidemiológica, a qual havia lhe relatado que na semana dessa visita 
as vacinas tão esperadas contra o corona vírus tinham chegado e durante a 
semana cem por cento dos profissionais da saúde estariam sendo imunizados 
e enquanto profissional da saúde e representante dos mesmos isso era uma 
alegria porque além de trazer mais segurança iria fazer com que os 
profissionais trabalhassem mais motivados e seguros para prestar um 
atendimento de qualidade a população. Falou ainda que no dia vinte e oito de 
janeiro a mesma enfermeira Silvane tinha representado toda a equipe da saúde 
recebendo das mãos do Deputado Estadual Michele Caputo uma Menção 
Honrosa pela premiação no "5.° Prêmio Inova Saúde Paraná" com o trabalho 
"Reduzindo a Mortalidade Infantil para O % através do Trabalho em Redes, 
Fazendo Mais com o Mesmo", trabalho premiado também a nível nacional, o 
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ha sido elaborado em conjunto, do qual era também co-autor com muito 
o ulho, sendo um trabalho que contemplava todas as áreas da saúde como 
medicina, enfermagem, odontologia e agentes de saúde cujo trabalho tinha 
sido apresentado em Brasília por essa enfermeira e também tinha rendido ao 
município uma premiação no valor de vinte mil reais. Assim, registrou os 
parabéns dizendo que se sentia muito orgulhoso por fazer parte dessa equipe, 
e se colocou a disposição dessa área tão importante, como também de todas 
as outras. O Vereador ISMAEL CÉSAR PADILHA também fez uso da palavra 
para dizer que era uma alegria retornar a casa para iniciarem as atividades e já 
gostaria de comentar alguns trabalhos desenvolvidos pelo executivo, 
parabenizando por esses trabalhos e afirmando que quando necessário estaria 
também cobrando providências. Citou a entrega de um veículo novo realizada 
na última semana de janeiro ao Conselho Tutelar; e também a Secretaria de 
Meio Ambiente que tinha realizado no Parque Ambiental, que ainda estava em 
construção, o plantio de diversas árvores e repassou que em conversa com o 
secretário Eder Lopes o mesmo pediu para que houvesse a conscientização de 
todos e junto com o Legislativo divulgassem esse trabalho para que houvesse 
também conscientização por parte da população quanto ao cuidado com essas 
árvores e demais bens que seriam implantados ali. Frisou também o 
encaminhamento pelo Deputado Artagão Junior ao município de uma emenda 
no valor de quinhentos e sessenta e quatro mil reais para aquisição de um 
caminhão prancha para compor a patrulha através da Secretaria de Transporte 
e Obras, sendo este um equipamento importante, pois até então o município 
vinha fazendo parcerias com pessoas que tinham caminhões, inclusive o 
presidente da casa Vereador Dimas e outras empresas também, sempre as 
mesmas tendo ajudado na locomoção desses maquinários para melhorias das 
estradas do interior de uma forma geral, sendo mais um equipamento que viria 
a somar junto a essa parceria que já existia com os amigos empresários do 
município. Frisou também que havia solicitado ao Deputado Artagão um pedido 
de inclusão do município no Programa Pet Amigo, programa este que visava o 
controle de zoonoses de cães e gatos e também a castração para o controle 
populacional desses animais, cujo pedido já tinha tramitado após as férias dos 
órgãos do governo do estado no dia dezoito de janeiro, e já estava 
encaminhado e protocolado na Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo (Sedest) e já encaminhado também ao secretári 
municipal Eder Lopes para os encaminhamentos das providências qu 
aconteceriam no decorrer desse ano. Em relação à situação das estradas diss 
que o executivo era também sensível a essas questões e que dentro da-
possibilidades e planejamento da secretaria estariam atendendo aos pedido-
dos vereadores. Reforçou ainda os parabéns já mencionados pelo Vereado 
Julio pela menção honrosa recebida pela enfermeira Silvane e em nome dess 
profissional a todos os envolvidos nesse trabalho tão importante para 
município. O Vereador ÉLCIO WSZOLEK também usou a palavra para faze 
uma retrospectiva do mês de janeiro e de tudo aquilo que esse mês veio lhe 
ensinar. Falou que puderam perceber nesse mês a necessidade que 
município tinha de estar preparado para solucionar problemas relacionados 
eventos climáticos, pois já no início do mês, dia dois de janeiro, a 
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idades de Três Antas e Campina Bonita tinham sofrido uma forte chuva 
1 granizo destelhando aproximadamente quinze casas e como já tinha sido 

mencionado pelo Vereador Julio no dia quatro, como vereadores, estiveram 
fazendo uma visita e um levantamento dos estragos verificando o 
direcionamento dado pelo executivo municipal onde puderam perceber que o 
executivo tinha agido de forma bastante rápida, tanto que já nos próximos dias 
o problema estava solucionado, e acabaram encaminhando um relatório da 
Câmara, mas já tendo consciência de que o executivo já tinha dado o 
encaminhamento. Lembrou que na sequência do mês intensificaram-se as 
chuvas e após várias semanas as chuvas danificaram várias estradas rurais; 
que algumas estradas impossibilitavam a saída dos moradores de suas 
residências; que esse problema tinha afetado este e outros municípios 
também, e certamente estariam encaminhado indicações de serviços, mas uma 
coisa que deveriam pensar era que seria necessário sentarem juntos, 
executivo, legislativo, comunidades afetadas e empresas do transporte 
madeireiro, para encontrar estratégias que amenizassem esse tipo de 
problema, que certamente aconteceria novamente, visto que não mandavam 
no tempo, pensar uma forma onde os prejuízos fossem os menores possíveis e 
as soluções mais rápidas. Destacou ser um momento que não poderiam estar 
culpando o executivo por não ter feito tais estradas, ou as empresas que 
entravam com os caminhões, e pensava que isso deveria ser um chamado 
para que dessa casa de leis partisse a iniciativa de dialogarem todos juntos na 
busca de estratégias eficientes para amenizar esses problemas, pois resolver 
não conseguiriam, mas juntos, cada um contribuindo de sua forma poderiam 
amenizar. Contou ainda que no dia vinte e seis de janeiro esteve presente em 
Góes Artigas em uma reunião com a Associação Comunitária de Mulheres 
Rurais - Casa da Cultura de Góes Artigas e que nesta associação observavam 
a produção de protagonismo feminino, agricultura sustentável e de cultura, 
sendo uma associação a qual valia muito a pena ser visitada, ser atendida, pois 
podia-se tirar muitos exemplos dali. Que nessa reunião puderam observar 
várias demandas necessárias à respectiva associação as quais estaria dando 
encaminhamento, e nessa visita pode também observar a necessidade de os 
vereadores estarem cada vez mais presentes nas associações, pois cada uma 
tinha uma demanda diferente, precisava de algo diferente, e como vereadores 
precisavam ser esse elo capaz de intermediar as solicitações e os pedidos e 
levar ao executivo, por isso era fundamental estarem presentes junto as 
associações. Por fim também parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde do 
município, primeiro pela agilidade com que iniciaram o processo de vacinação 
da Covid 19 na qual ficou visível como a secretaria agiu de forma rápida, e 
também pela Menção Honrosa pelo trabalho de combate a mortalidade infantil, 
pois quem era da área da saúde sabia que amenizar ou zerar a mortalidade 
infantil exigia um trabalho duro e organizado, e Inácio Martins tinha conseguido 
ter resultados positivos, por isso também deixou expresso seus parabéns. 
Sendo a primeira sessão ordinária do exercício não constaram matérias para 
votação na ORDEM DO DIA. Após, passou-se para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL iniciando com o Vereador JULIO que aproveitou o momento para 
dizer que como vereador também estava atento as demandas relacionadas as 
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s das quais tinha recebido reclamações, as quais entendia e também 
c preendia que o executivo no momento oportuno com certeza iria dar 
solução para essa questão visto que tinha sido um mês atípico pela quantidade 
de chuvas, mas como vereador também estava acompanhando para que esse 
processo fosse agilizado da maneira mais rápida possível e atendendo a 
maioria das comunidades. Agradeceu ao público presente pedindo que para 
nas próximas sessões convidassem mais pessoas a participar e desejou que o 
início dos trabalhos fosse muito produtivo. O Vereador ISMAEL parabenizou a 
Secretaria de Assistência social, a de Planejamento e Engenharia e também a 
Defesa Civil pela condução dos trabalhos com relação às comunidades de Três 
Antas e Campina Bonita, afetadas pelos temporais, onde não podia deixar de 
citar o rápido atendimento às famílias, que graças a Deus já tinham 
restabelecido as perdas. O Vereador LAURICI primeiramente desejou aos 
pares sucesso nos trabalhos que estavam iniciando dizendo que com certeza 
essa casa iria fazer um período de quatro anos de um bom trabalho, pois sabia 
da capacidade, do empenho, da dedicação e da boa vontade de cada membro 
desse poder e com certeza a vontade de todos aqui era lutar para que o melhor 
acontecesse para o município. Falou um pouco a respeito das ações da saúde 
principalmente com a menção que tinha sido feita á enfermeira Silvane e toda a 
equipe, inclusive o Vereador Julio, deixando a sugestão de que discutissem a 
possibilidade dessa casa também fazer essa menção a esses funcionários da 
saúde, o que poderiam estar discutindo nas próximas sessões possibilitando 
essa homenagem tão merecida por todos. O Vereador GILBERTO BELLO 
também desejou um ótimo trabalho nesses quatro anos nessa nova Câmara 
composta por vereadores novos e vereadores já com mais experiência, sendo 
uma composição com pessoas de alto gabarito para levar os trabalhos da 
Câmara. Em relação aos relatos com problemas de estradas devido às chuvas 
lembrou que as previsões para fevereiro era o mês inteiro de chuvas e o 
problema não eram apenas as estradas, pois com essas intensas chuvas os 
trabalhadores rurais também estavam impossibilitados de trabalhar; ficava 
difícil trabalhar no mato, citando como exemplo o Vereador Edmundo que era 
proprietário de uma serraria e o Vereador Jorge que transportava madeiras. 
Lembrou que tinha acabado o auxílio emergencial e muitas pessoas estavam 
passando necessidade, algumas já tendo lhe procurado precisando de uma 
cesta básica e de ajuda, e assim esses dois meses de chuva iriam castigar o 
povo; que a prorrogação do auxílio emergencial por mais alguns meses 
ajudaria muito, e assim, além das estradas, que não era problema só desse 
município, teriam ainda esse problema social devido ao povo que dependia de 
trabalhar no mato, fosse na agricultura que já estava com algumas colheitas já 
comprometidas, ou em outra atividade. Ainda falou sobre a vacina contra o 
corona vírus dizendo que as fake news, em relação à vacina, eram um fato 
negativo e que ficava triste ao ver grupos religiosos, sem citar os quais seriam, 
acreditando que a vacina era um chip para lhes controlar divulgando isso e 
tantas outras coisas como gerar um câncer nas pessoas, que a pessoa teria o 
DNA do vírus, e isso era uma pena citando que conhecia comerciantes que não 
iriam se vacinar acreditando nisso e deixando de acreditar que Deus teria 
deixado a ciência para que a humanidade se superasse como tinha sido agora, 
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-2  istiam essas pessoas se aproveitado das redes e divulgando isso, o que ~171f,O m que muitas pessoas não quisessem se imunizar, inclusive em asilos 
como tinha visto, sendo uma grande pena as fake news e as pessoas 
acreditarem nisso. O Vereador MARINO KUTIANSKI encerrou a Explicação 
Pessoal falando ser o primeiro dia de trabalhos na Câmara e assim desejou 
boa sorte a todos os colegas vereadores e que conseguissem durante esses 
quatro anos de suas legislaturas fazerem um trabalho que viesse de encontro 
com a comunidade, pois não existia pecado maior do que enganarem a quem 
tinha acreditado em suas pessoas, então era muito importante terem união aqui 
para que juntos conseguissem fazer o melhor pelo município propondo projetos 
importantes para a população; que conseguissem também junto a esfera 
estadual e federal recursos que viessem de encontro ao que o município 
estivesse realmente precisando. Também parabenizou a enfermeira Silvane 
com toda sua equipe de trabalho, dizendo que acompanhava os projetos que a 
mesma e sua equipe criavam, e que vinham dando resultado aqui no 
município, o que era importante, a exemplo do projeto pelo qual receberam a 
menção honrosa, que mexia com vidas e tinha diminuído a mortalidade infantil 
do município a zero. Encerrou reafirmando os desejos de um bom trabalho 
nesse período em que estariam à frente da Câmara Municipal. Nada mais 
havendo foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária 
para o dia oito de fevereiro, às dezoito horas, ficando lavrada a presente ata 
que após lida e achada de conformidade segue assinada pelos vere ores 
presentes. 
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