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ATA n.° 002/2023 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 
TRÊS 34 

Ata da segunda sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativa, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada ás dezoito horas do dia seis de fevereiro de dois mil e vinte e 
três, registrada a ausência justificada do Vereador João Devarci Prestes. Ao 
iniciar o EXPEDIENTE considerando o envio antecipado da Ata n.° 001/2023, da 
sessão de abertura do período, dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três, 
nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno a mesma foi colocada em 
apreciação e aprovada sem ressalvas com os votos favoráveis de todos os 
presentes. Em seguida constou a apresentação dos Projetos de Leis n.° 001/2023 
do Executivo - "Concede Reposição Salarial aos servidores municipais do quadro 
efetivo, incluindo professores, comissionados, agentes políticos, funcionários 
contratados pelo emprego público e educador residente" no índice de 5,93% 
(cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao INPC acumulado no exercício 
de 2022, retroativo ao mês de janeiro de 2023 e n.° 001/2023 do Legislativo 
Municipal - "Concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo 
Municipal do quadro efetivo, agentes políticos (vereadores), e comissionados, no 
índice de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao INPC 
acumulado do exercício 2022, também retroativo ao mês de janeiro de 2023, 
ambos encaminhados para as Comissões Permanentes e assessorias. Após, o 
Presidente solicitou a leitura do Requerimento n.° 01/2023 dos Vereadores Élcio 
Wszolek e Julio Armando requerendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal e 
Controle Interno do Executivo "Prestação de Contas dos últimos 90 (noventa) diaS 
da empresa terceirizadora de médicos e cópia do Contrato da nova empresa que 
assumiu Prestação de Serviços Médicos", encaminhado para ser votado ao final 
do Expediente, e da Indicação de Serviço n.° 005/2023 solicitando "Recuperação 
com patrolamento e cascalhamento na estrada da Comunidade Tancredo Neves", 
apresentada pelo Vereador Dimas Vier, devidamente encaminhada ao Executivo 
Municipal. Nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223 inciso VIII, e Artigo 241, 
parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, iniciou-se o processo de 
discussão e votação do Requerimento 001 de 2023. O Presidente questionou os 
vereadores se gostariam que novamente fosse feita a leitura da matéria e como 
não houve manifestação colocou-a em discussão a qual recebeu comentários 
pelos dois vereadores proponentes e também pelo Vereador Jorge Boeira que 
falou sobre a importância de serem requeridas tais informações e ser favorável ao 
pedido. Em votação o Requerimento foi aprovado com todos os votos e o 
Presidente determinou seu encaminhamento ao Executivo Municipal. Para 
encerrar o Expediente o Presidente solicitou a leitura do Ofício n.° 011/2023 que 
seria encaminhado ao DER novamente solicitando melhorias na Rodovia PR 364 
e encaminhando cópias de documentos anteriormente enviados, conforme 
comentado na sessão do dia primeiro de fevereiro. Após a leitura do oficio o 
Vereador Jorge solicitou a palavra quando o Presidente falou ao vereador que o 



009 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

mesmo poderia comentar o oficio na Explicação Pessoal, e mesmo assim 
Vereador Jorge falou que gostaria de acrescentar mais alguns pedidos d 
melhorias no oficio, e o Presidente determinou que o documento fosse enviado a 
DER. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador LAURICI parabenizou a atitud 
dos Vereadores Élcio e Julio com relação ao Requerimento pedindo informaçõ 
a respeito das contratações de médicos e despesas com a saúde, dizendo achar 
muito importante esse pedido e quando chegasse a resposta que pudessem 
juntos analisar para que, se fosse possível, contribuindo também na gestão da 
saúde do município. Em relação ao ofício para o DER comentou que mais uma 
vez, ano após ano, sempre debatiam este assunto e pouca coisa viam acontecer 
no trecho em que a PR 364 cortava o município, tanto no sentido lrati quanto 
Guarapuava. Citou que os pedidos e Indicações de Serviço seriam encaminhadaá 
em anexo; que ainda não tinham definido a forma de mandar este ofício, se por e-
mail ou pessoalmente, da forma que achassem melhor, mas esperava que 
através desse oficio pelo menos as reivindicações principais fossem atendidas. 
Para finalizar disse que queria concluir o assunto que havia comentado na sessão 
do dia primeiro de fevereiro com relação à família a qual esteve visitando lá na 
comunidade de Papagaios e conforme já tinha falado teve contato com a 
Secretária da Educação Marinalda Fernandes, e também com a Assistente Social 
Jacklyne Chemin Beraldo e o responsável pelo transporte, que haviam se 
comprometido em estar verificando a situação do transporte escolar dessas 
crianças lá daquela comunidade. Contou que também na tarde deste dia tinha 
conversado com a senhora Cleusy Nascimento, secretária do município e 
responsável pelo CRAS e Escola Oficina, onde a mesma também tinha se 
comprometido em ver a situação de vulnerabilidade dessa família e estar fazendo 
o acolhimento dessa família, caso ainda não estivesse feito, fazendo os cadastros 
para inserir a família nos benefícios do Governo Federal e Municipal, para que 
pudessem estar atendendo as necessidades dessa família. Sem matérias para a 
ORDEM DO DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador ELCIO 
falando em relação ao ofício a ser encaminhado para o DER e em cima das falas 
dos Vereadores Jorge e Laurici, fazendo uma releitura do ofício, sugeriu aos 
vereadores que trouxessem apontamentos que quisessem incluir no corpo do 
ofício e até mesmo, caso quisessem, colocassem solicitações juntamente com os 
anexos, pois tinham o ofício ao qual colocariam anexos, então pensava que as 
solicitações que não tinham sido feitas, mas que era de interesse dos nobre 
vereadores, fossem colocadas para que o documento pudesse ir da melhor form 
possível ao DER. O Vereador EDMUNDO VIER contou que tinha sido procurad 
no dia anterior por moradores da comunidade de Gavazone sobre a rnanutençã 
da iluminação onde várias lâmpadas estavam com problemas, às vezes não 
acendiam e também tinha muita sujeira nas lâmpadas. Lembrou de uma 
Indicação que tinha feito pedindo iluminação pública para as comunidades de Rio 
Claro, abrangendo também Santa Rita e Cachoeira onde pensava que tendo pelo 
menos uma lâmpada nesses referidos locais dificultaria a ação das pessoas que 
praticavam vandalismo, como na comunidade de Cachoeira onde poderia ter uma 
lâmpada no Posto de Saúde abrangendo a escola, e no Assentamento Santa Rita 
que também achava de extrema importância. Citou que estaria fazendo uma nova 
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Indicação de Serviço para a qual solicitou o apoio dos vereadores que quisesserp 
assinar juntos, para que o Executivo estivesse lhes atendendo o mais brevê 
possível, o que seria de extrema importância para essas comunidades. 
Vereador GILBERTO BELLO comentou a Indicação de Serviço que tinh 
apresentado no ano anterior sobre a ponte do Riozinho, dos Nunes, para destac r 
que essa ponte já estava refeita e segundo os moradores com algumas parceria 
as quais gostaria de destacar como o senhor Antônio Novak que tinha cedido 
mão de obra; as empresas Rocco e Rio Claro que tinham cedido as madeiras e 
prefeitura local com o maquinário para concluir as obras, e que essa ponte tinh 
ficado muito boa, pois estava toda quebrada e agora estava nova e tranquilo par 
o uso de quem utilizava aquela via. O Vereador ISMAEL CESAR destacou a 
realização no próximo final de semana do 5.0  Trilhão INALAMA, maior encontro da 
região como já tinha acontecido em eventos anteriores, que aconteceria no dia 
doze de fevereiro, próximo domingo, convidando toda a população que gostava 
de participar e prestigiar esse evento do Moto Clube INALAMA que teria 
aproximadamente quinhentas motos presentes nesse grande evento que prometia 
deixar bem agitada a cidade no final de semana. O Vereador JULIO trouxe a 
conhecimento dos vereadores, para dar uma satisfação sobre o problema que 
havia trazido na semana anterior relacionado ao Banco Itaú, do qual sabiam que 
tinha sido feito no ano anterior um oficio e encaminhado ao Ministério Público, e a 
situação tinha sido arquivada pelo Ministério Público, e em conversa com 
departamento jurídico da casa na semana anterior estariam fazendo um ofício  
diretamente ao Banco Central onde existia um canal para esse tipo d 
reclamação, desse tipo de situação que estava ocorrendo aqui, e existia um prazo 
pelo menos de reposta do Banco Central, falando para dar uma satisfação a 
quem assistia a sessão e aos vereadores de que durante esta semana estariam 
encaminhando esse ofício ao Banco Central para que esta situação fosse 
melhorada ou amenizada, contando ainda que neste dia esteve fazendo serviços 
particulares seus nesse mesmo banco e estava um verdadeiro caos ali com 
muitas pessoas, muitos aposentados cadastrando senhas e a reclamação era 
muito grande, então queria ver se até o final da semana encaminhavam o ofício 
ao Banco Central para que esta situação se amenizasse. Para encerrar a 
Explicação Pessoal o Presidente endossou os comentários sobre o Requerimento 
aprovado parabenizando os Vereadores Julio e Élcio dizendo que em contato corri 
os usuários da saúde sabia o quanto as pessoas vinham reclamando da questão 
principalmente da falta do atendimento médico, então era de suma importância 
este Requerimento para que soubessem aqui também o quanto estava sendo 
usado de recursos públicos pelo município que eram pagos para estes 
profissionais e que em muitas talvez os usuários não eram bem atendidos, 
parabenizando mais uma vez pelo Requerimento enviado. Sobre a Indicação do 
Vereador Edmundo ressaltou que já tinha feito também no ano passado uma 
Indicação sobre a questão do Tancredo Neves. Sobre a questão da iluminação 
falou que tinha feito também bastante indicações, tanto para a área urbana 
quanto para a área rural, e viam até então que nada tinha sido feito, nem de 
trabalho nem de resposta aqui nesta casa, então era solidário ao Vereador  
Edmundo com essa indicação esperando que o Executivo, através da equipe 
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responsável, efetuasse esses trabalhos tanto nas estradas como na iluminaçã 
pública, que apresentava problemas tanto nas vilas como nas ruas do centro, um 
cidade escura, sendo um motivo de segurança muito preocupante. Falou ao 
vereadores que enviaria também um oficio sobre a questão da pontualidade da 
sessões; que infelizmente o Vereador Jorge não estava mais presente n 
momento, mas seria pelo horário de início que era muito importante para que nã 
viesse a dar problemas na condução dos trabalhos. Nada mais havend9 
encerrou-se a presente sessão ficando convocada nova sessão ordinária para 9 
dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, ficando lavrada á 
presente Ata que após lida e achada de conformidade segue assinada por todo 
os vereadores presentes. 
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