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ATA n.° 002/2021 

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

Ata da segunda sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da décima 
quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada em oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. 
Presentes na sessão o presidente Vereador Edmundo Vier e os vereadores 
Élcio Wszolek, Gilberto Bello, Ismael Padilha, João Prestes, Jorge Boeira, Julio 
Canido Mendez, Laurici de Oliveira e Marino Kutianski. Nos termos do Artigo 
159, parágrafos primeiro e segundo, do Regimento Interno, foi colocada em 
discussão a Ata n.° 01/2021, da sessão do dia primeiro de fevereiro, aprovada 
sem ressalvas. Em seguida o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, a 
leitura do Projeto de Lei do Executivo número 04/2021 - Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) para o presente exercício, e do Projeto de Lei do 
Legislativo n.° 02/2021 propondo Declaração de Utilidade Pública para a 
Associação Comunitária de Mulheres Rurais Casa da Cultura Góes Artigas, 
encaminhados para análise das Comissões de Justiça e Redação e de 
Orçamento. Após, foram lidas as Indicações de Serviço n.° 003 de proposição 
do Vereador Élcio Wszolek, solicitando "Recuperação de estrada na localidade 
de Quarteirão dos Stresser, saindo da estrada principal sentido à igreja da 
comunidade'; n.° 004 - "Recuperação de um trecho da estrada que liga a 
localidade de Florestal com a localidade de Góes Migas, no local conhecido 
como Serra do Florestal, e outro ligando a localidade de Faxinai do Posto até 
Justus", do Vereador João Prestes; n.° 005 - "Melhorias em uma passagem 
entre as Ruas Tiburcio Cavalcanti e Nadir Osvaldo Miketen com recuperação e 
limpeza do acesso na passagem da linha férrea" do Vereador Julio; n.° 006 - 
"Substituição das manilhas existentes na galeria pluvial, por manilhas de maior 
diâmetro, na esquina das Ruas Barão de Capanema com Genauro Pacheco 
Gomes, próximo ao pavilhão da Comunidade Nossa Senhora de Fátima", do 
Vereador Edmundo; n.° 007 - "Corte de grama e roçada no Campo Municipal e 
em seu entorno", -dos vereadores Élcio e Julio, e n. 008 - "Serviço de 
iluminação pública na Rua Duque de Caxias, em frente à Comercial Agrícola 
Aramis", do Vereador Élcio, todas despachadas ao executivo. Constou ainda a 
leitura do Edital de Convocação n.° 001/2021 para Audiência Pública de 
Avaliação das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2020, a acontecer no 
plenário da Câmara Municipal às 14 horas do dia 22/02/2021, e do Decreto n.° 
046 do Executivo e Portaria n.° 04/2021 do Legislativo, ambos sobre o ponto 
facultativo no feriado de carnaval. Na TRIBUNA o Vereador JULIO CANIDO 
MENDEZ usou da palavra dizendo que o tema desse dia seria um assunto que 
considerava muito importante, sendo transmissão das sessões pelas redes 
sociais. Iniciou citando o Regimento Interno da casa que em seu Artigo 153 
dizia "As sessões da Câmara, a critério do Presidente, poderão ser transmitidas 
pela Rádio Comunitária local, ou ainda por meio da página eletrônica oficial do 
Poder Legislativo". Falou que, de acordo com o Regimento Interno estava 
empenhado para que a transmissão ocorresse o mais rápido possível e para 
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isso tiveram uma conversa com o Presidente e ainda nessa semana iriam 
visitar algumas Câmaras da região e ver qual era o melhor modelo para essa. 
Comentou que esse seria mais um instrumento que demonstrasse seus 
compromissos com a transparência; que com a transmissão a população 
poderia avaliar a atuação de cada parlamentar, e que tal iniciativa expandia as 
possibilidades de interação com o público, aproximando o Legislativo do 
cidadão que dessa forma passaria a conhecer as demandas, bem como 
requerer soluções e acompanhar os trabalhos executados e em execução. 
Destacou que a interação que as redes sociais proporcionavam era mais uma 
ferramenta para possibilitar o contato do povo de Inácio Martins com seus 
representantes eleitos; que acompanhar o trabalho Legislativo era um direito de 
todo cidadão, e apenas por meio de fiscalização constante é que a população 
teria o real conhecimento das competências de cada parlamentar e se sua 
atuação estava de acordo com o que cada cidadão necessitava. Posto isso, 
pediu aos pares que partilhassem desse mesmo propósito, para ampliarem o 
alcance deste parlamento aos quatro cantos do município, garantindo que a 
cidade e o interior tivessem as mesmas condições de acompanhar os 
trabalhos. Por fim, destacou a agilidade do senhor Douglas Pasqualin, que 
recebendo algumas das indicações de serviço desta casa, vinha atendendo na 
medida do possível com agilidade e dando a devida justificativa quando não 
era possível realizar de imediato. Como exemplo citou algumas sugestões que 
tinha apresentado, que dizia respeito à roçada e manutenção de alguns pontos 
de passagens de pedestres, conhecidos como carreiros, onde o Chefe de 
Gabinete lhe informou que estava marcada para o dia doze desse mês licitação 
para contratação de uma empresa responsável pela contratação de pessoal 
terceirizado, que muito iria ajudar nessa área de manutenção e conservação. O 
Vereador ÉLCIO WSZOLEK fez uma breve consideração sobre as últimas 
eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal e para isso se 
utilizou de um artigo escrito pelo Senador Oriovisto Guimarães, do PODEMOS 
do Paraná, publicado no Portal Paraná, que dizia "política hoje no parlamento 
brasileiro é feita com base no mais explícito toma lá da cá que já existiu em 
toda história. Apenas nos últimos dias foram distribuídos três bilhões de reais 
em forma de emendas que beneficiam diretamente duzentos e cinquenta 
deputados e trinta e cinco senadores, além de muitos cargos e de uma possível 
reforma ministerial muito em breve". Disse que esse era um pequeno 
fragmento do texto do Senador Oriovisto, mas era um texto que devia ser lido 
porque trazia uma denúncia de como historicamente a política do toma lá da cá 
vinha de forma camuflada fragilizando o Legislativo; deixava muito firme a idéia 
da sobreposição de um poder sobre outro e do enfraquecimento do Poder 
Legislativo e dessa forma destacava isso por que enquanto legisladores 
precisavam também demonstrar sua contrariedade a qualquer tipo de práticas 
nesse sentido nas Câmaras Municipais e precisavam deixar muito bem 
delimitadas as atribuições de cada poder. Aproveitou o momento para 
demonstrar a sua satisfação em relação ao inicio dos debates sobre as 
transmissões on-line das sessões falando que iniciar esse debate e buscar um 
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caminho para que de fato essas transmissões acontecessem era um grande 
passo de valorização à transparência. Na ORDEM DO DIA constaram para 
votação em primeiro turno os Projetos de Leis do Executivo n.° 02/2021 e do 
Legislativo de n.° 01/2021 ambos propondo reposição inflacionária no índice de 
4,52 % (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) relativo ao IPCA acumulado 
no exercício de 2020, a serem pagos aos servidores do Executivo e Legislativo 
retroativo ao mês de janeiro de 2021. Ambos foram aprovados em primeiro 
turno com todos os votos favoráveis sem receber comentários. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL comentou a Indicação de 
Serviço do Vereador Élcio sobre iluminação pública para destacar que o 
município contava com esse serviço através do Portal da Transparência 
tornando mais fácil para o cidadão que podia solicitar via tablet ou celular o que 
trazia mais facilidade e podia ser acessado no portal na aba Iluminação Pública 
e o serviço podia ser solicitado para troca de lâmpadas, implantação de 
iluminação pública entre outros relacionados à iluminação. Falou sobre o 
Decreto determinando ponto facultativo no feriado de carnaval explicando que 
o prefeito havia emitido antes do Governo do Estado ter se manifestado que 
não decretaria ponto facultativo na mesma data, e assim o mesmo poderia ser 
revogado, e caso viesse a acontecer o Legislativo seria informado. O Vereador 
JULIO destacou a votação em primeiro turno do projeto que concedia 
reposição aos funcionários que era uma reivindicação para que chegasse já no 
início do ano e destacou também a agilidade do executivo que enviou o projeto 
para que aprovassem, pudesse ser feita a reposição e assim o salário dos 
servidores não sofresse o famoso achatamento, sendo importante que esse 
projeto chegasse sempre no início do ano. O Vereador ÉLCIO também 
parabenizou o Chefe do Gabinete Douglas pela agilidade e atenção com que 
vinha lhes atendendo, comentando uma indicação de serviço feita junto com o 
Vereador Julio onde diante da necessidade de agilidade no atendimento 
fizeram um contato antes de oficializar o pedido e o mesmo demonstrou 
empenho e interesse em lhes atender da forma mais breve possível. Antes de 
encerrar o presidente comunicou que havia recebido nesse dia um 
Requerimento para Utilização da Tribuna pela Associação Comercial, na 
pessoa do Presidente Kleber Erivelton Fernandes, e já tinha deferido o uso na 
próxima sessão ordinária. Nada mais havendo a ser tratado declarou encerrada 
a presente sessão e considerando a Edição do Decreto n.° 046 e da Portaria 
n.° 04, convocou a próxima sessão ordinária para o dia dezoito de fevereiro, 
quinta-feira, às dezoito horas, notificando também que caso o ponto facultativo 
viesse ser cancelado, a sessão ocorreria no di e horário regimental, para o 
que os vereadores seriam notificados. Lavou-- eatole ata que após 
aprovada foi assin- 	 ador- ; - erite 
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