
(Lt  

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 003/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS 

Ata da primeira sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão Legislativa, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, presidida pelo Vereador Élcio Wszolek, registrada a ausência justificada do 
Vereador Ismael, presentes todos os demais pares. Iniciando os trabalhos no 
EXPEDIENTE o Presidente falou ser com imensa satisfação que se dirigia aos pares 
para declarar aberto o segundo período de trabalhos da 15.a  Legislatura. Solicitou ao 
Primeiro Secretário, Vereador Julio Armando, a leitura do Projeto de Lei do 
Executivo n.° 04/2022 - Autoriza o município de Inácio Martins a participar do 
Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná e dos Projetos de Leis do 
Legislativo de n.° 01/2021 - Revoga a Lei Municipal 973/2020 e concede reposição 
salarial aos servidores do Poder Legislativo Municipal do quadro efetivo, e 
comissionado, no índice de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento); n.° 02 - 
Revoga a Lei Municipal 981/2021, e concede reposição salarial aos servidores do 
Poder Legislativo Municipal do quadro efetivo, e comissionados, no índice de 4,52% 
(quatro vírgula cinqüenta e dois por cento), e n.° 03/2022 - Concede reposição 
salarial aos servidores do Poder Legislativo Municipal do quadro efetivo, aos 
agentes políticos (vereadores) e comissionados, no índice de 10,06% (dez vírgula 
zero seis por cento ) todos com efeitos retroativos a partir de 1.0  de janeiro de 2022. 
Após as leituras e considerando o acordo formalizado durante reunião realizada na 
tarde deste dia para a formação das Comissões Permanentes, nos termos do Artigo 
70 do Regimento Interno, declarou formadas as Comissões Permanentes para o 
presente exercício, conforme o Ato da Presidência n.° 002/2022 e solicitou ao 
primeiro secretário que procedesse a leitura do referido Ato compondo as comissões 
permanentes na seguinte formação: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO - Presidente: Vereador Marino Kutianski - PSB; Vice Presidente - 
Vereador Gilberto Bello da Silva - PSD; Secretário: Vereador Laurici José de Oliveira 
- PODEMOS; Membros: Vereador Julio Armando Canido Mendez - PV e Vereador 
Jorge Ferreira de Almeida - PSD. COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE - Presidente: Vereador Edmundo Vier - PSD; Vice Presidente: 
Vereador Julio Armando Canido Mendez - PV; Secretário: Vereador Marino Kutianski 
- PSB; Membros: Vereador Laurici José de Oliveira - PODEMOS e Vereador Ismael 
César Padilha - PSD. COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
ATIVIDADES PRIVADAS - Presidente: Vereador Gilberto Bello da Silva - PSD; Vice 
Presidente: Vereador João Devarci Prestes - PSB; Secretário: Vereador Edmundo 
Vier - PSD; Membros: Vereador Laurici José de Oliveira - PODEMOS e Vereador 
Marino Kutianski - PSB. COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, 
TURISMO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Presidente: Vereador Jorge Ferreira de 
Almeida — PSD; Vice Presidente: Vereador Ismael Cesar Padilha - PSD; Secretário: 
Vereador Julio Armando Canido Mendez - PV; Membros: Vereador João Devarci 
Prestes - PSB e Vereador Marino Kutianski - PSB. Devidamente formadas as 



io5 
Câmara Municipal de Inácio Martins 

ESTADO DO PARANÁ 

Comissões Permanentes determinou a publicação do Ato n.° 002 de 2022; que fosse 
verificado junto ao departamento jurídico os projetos de leis que restaram sem 
conclusão no exercício anterior, e ainda determinou o encaminhamento para as 
Comissões Permanentes e assessorias de todos os projetos apresentados nesse 
dia. Após, solicitou a leitura da Indicação de Serviço n.° 001/2022 de proposição do 
Vereador Edmundo Vier solicitando "Patrolamento, cascalhamento e recuperação 
das estradas de Inácio Martins até a Comunidade de Gavazzoni" e n.° 002/2022, do 
Vereador Marino Kutianski, propondo a "Recuperação nas duas cabeceiras da ponte 
em concreto no Rio Potinga conhecida como Ponte do Quinco Andrade". Após 
serem comentadas pelos proponentes o Presidente determinou que fossem 
encaminhadas as Indicações de Serviço para o Executivo Municipal. Para encerrar 
as leituras ainda constou o Ato da Presidência de n.° 001/2022 tratando sobre as 
sessões e os atendimentos na Câmara Municipal em razão da pandemia, e o Ato n.° 
003 substituindo membro da Comissão de Assuntos Relevantes criada pela 
Resolução n.° 01/2021 e nomeada pelo Ato n.° 006/2021, nomeando o Vereador 
Julio Armando Canido Mendez em substituição ao Vereador Élcio Wszolek na 
qualidade de membro da referida Comissão de Assuntos Relevantes, em razão do 
Vereador Élcio ter assumido a presidência da casa. Aberto o uso da TRIBUNA o 
Vereador GILBERTO BELLO usou a palavra dizendo que aproveitaria o momento 
para fazer um agradecimento, contando que não tinha sido muito feliz durante o mês 
de janeiro quando foi acometido de enfermidades e queria destacar o atendimento 
recebido no Pronto Atendimento pelo Doutor Fábio e a Doutora Ranielly, médicos 
que lhe atenderam, toda equipe de enfermeiros, e até os motoristas que lhe 
conduziam até a sua casa, onde viu a dedicação e a preocupação desses 
profissionais, quando tinha passado cerca de quinze dias freqüentando ali, tinha sido 
muito bem atendido, e tinham solucionado seu problema. Contou das conversas que 
teve com esses profissionais da medicina durante esse período relacionando com 
reclamações que inclusive tinha tido uma aqui na casa nos últimos dias, de que 
chegavam lá de madrugada e o médico estava dormindo, contando que em um dia 
que esteve no PA e não era muito tarde o profissional de plantão já tinha atendido 
sessenta pessoas e nesse dia não tinha chegado a posar no PA, mas tinha ficado 
até altas horas, falando isso para verem bem como funcionavam as coisas onde 
num dia o profissional atendia cerca de sessenta pacientes desgastando o 
profissional, e chegava um horário que não tinha ninguém para atender e ai esses 
profissionais iam dormir, descansar, e de vez em quando, não com freqüência, 
chegava alguém para atender e demoravam um pouco para acordar. Falou que ao 
trabalhar um dia inteiro num plantão de vinte e quatro horas o médico ficava com o 
psicológico forçado, pois tinha que atender direito, não podia receitar qualquer coisa 
e atender de qualquer maneira, e aí muitas já faziam um auê reclamando para os 
vereadores e para a Secretária de Saúde, e assim via que era por falta de 
conhecimento quando deveriam ter compreensão, e o profissional realmente deveria 
estar lá para atender, mas durante a madrugada geralmente estavam descansando 
depois de um dia corrido, ainda mais nessas épocas de COVID em que todas as 
noites estava entopetado de gente lá. Assim, queria deixar essa defesa para os 
profissionais e os médicos reforçando os agradecimentos a todos os profissionais 
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onde o atendimento estava excelente, pois com um problema sério de rins onde 
quase precisou fazer hemodiálise não precisou ir para fora nem gastar, e os 
profissionais daqui deram solução. O Vereador 

precisou, 
se dirigiu aos vereadores, 

principalmente ao Vereador Jorge como presidente da Comissão de Educação para 
falar sobre o Projeto do Executivo n.° 004 que autorizava o município a participar do 
Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná explicando que fazendo 
uma leitura prévia do projeto aparentemente lhe pareceu um projeto bastante 
interessante sendo a criação de um Consórcio para tratar de assuntos e desenvolver 
ações voltadas para a educação e ao fazer uma pesquisa, além da leitura do projeto, 
conseguiu algumas informações pertinentes, mas confessava ainda ter ficado com 
algumas dúvidas e conversando com a Secretária da Educação a mesma também 
tinha lhe repassado algumas informações e pensava que talvez fosse de grande 
importância que a secretária viesse fazer uma explanação, o que também seria do 
interesse da secretaria, durante reunião das Comissões ou mesmo usando a 
Tribuna, e pensava que seria muito importante ela expor como funcionaria esse 
Consórcio, que particularmente, a princípio seria algo muito positivo, mas achava 
muito importante os vereadores estarem sabendo a fundo. O Vereador Jorge pediu 
aparte comentando que o projeto tendo dado entrada neste dia provavelmente até a 
próxima sessão estaria avaliando e achava muito sensata a colocação do presidente 
em buscarem mais informações e o que dizia dentro do projeto que tinha um 
conteúdo bem elaborado, com toda certeza, e podiam encaminhar para uma 
Audiência Pública para a população saber o que iria constar nesse projeto, e com 
certeza estaria à disposição, crendo também que os demais pares que faziam parte 
da Comissão de Educação também estariam para buscarem através desse projeto o 
melhor possível para a população no setor da educação. O Vereador Élcio encerrou 
reafirmando que seria importante estreitarem esse laço com a secretária e tendo 
visto experiências anteriores através de outros momentos de associações via o 
projeto como muito positivo mesmo. Não havendo matérias para votação na ORDEM 
DO DIA desta sessão passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e o Vereador 
JORGE apenas parabenizou o Vereador Élcio pela eleição na presidência 
lembrando que no dia da eleição não tinha passado muito bem e devido ao fluxo do 
Coronavírus acabou se afastando para ter certeza de que não estava contaminado e 
de repente trazer para mais pessoas, então deixava seus parabéns a nova mesa 
desejando ao presidente muitas felicidades e muito bom trabalho nesse Legislativo o 
qual disse que sempre esteve em boas mãos, a exemplo dos outros vereadores que 
tinham sido presidentes, como a si próprio, o Vereador Dimas, o Vereador Gilberto 
Bello, e assim tinha a certeza que seria conduzida da forma mais sensata possível 
tendo plena certeza da capacidade do presidente e de seu trabalho. Destacou a 
importância da participação da população nas sessões, que não vinham até as 
sessões e muitas vezes vinham perguntar aos vereadores se tinham algum projeto, 
mas era muito raro ver a participação da população e assim mais uma vez convidava 
para que viessem até o Legislativo, pois era muito importante a população saber o 
que estava acontecendo em prol da população a exemplo do projeto que estava 
dando entrada e traria benefícios, sendo para isso que estavam aqui, mas muitas 
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pessoas antes de criticar deveriam vir participar das sessões. Encerrou desejando 
um bom ano com bastante saúde a todos enfatizando a recuperação da saúde do 
Vereador João Prestes. O Vereador JULIO desejou um bom ano de 2022 a todos, 
um ano em que teria eleições para escolha de deputados, senadores, governador e 
presidente, e já sabendo da polarização que seria essa eleição a nível nacional 
esperava que aqui no município ocorresse da melhor maneira e com muita 
harmonia. Sobre a fala do Vereador Gilberto Bello reafirmou que os servidores da 
saúde mereciam mesmo todo aplauso, todo respeito, e principalmente com a nova 
variante da COVID concordava com os elogios e dizia mais, que os servidores 
precisavam realmente de defesa e essas defesas faziam também com os 
instrumentos que tinham aqui na Câmara, enquanto parlamentares, lembrando que 
sempre foram parceiros dos servidores; que tinha sido contra a suspensão das 
correções dos últimos anos e não se arrependia de ter sido contra; que tinham se 
colocado a disposição para votar uma lei da reposição da inflação logo no início do 
mês de janeiro, tendo sido atendidos pelo executivo, então essa era a forma como 
defendiam também o servidor porque elogios mereciam com certeza, mas 
precisavam também de atos concretos buscando essa defesa, buscando recursos 
com seus representantes como veículos e melhores condições de trabalho, porque 
os servidores estavam realmente muito atarefados e sobrecarregados e aqui na 
casa tinham a obrigação de estarem sempre ao lado, e sempre destacavam toda 
essa defesa, lembrando mais uma vez que o Executivo tinha lhes atendido e na 
folha de janeiro os servidores já teriam um pouco mais de dinheiro porque tinham 
aprovado e o prefeito sancionado a lei da inflação e não seria mais feita a 
suspensão que vinha sendo feita desde setembro, então era com alegria que 
anunciava mais esta conquista aos servidores. O Vereador LAURICI apenas 
parabenizou a atitude do Vereador Dimas dizendo que tinha ido muito bem em sua 
Indicação de Serviço da estrada principal até a comunidade de Gavazzoni que 
estava realmente muito necessitada de manutenção esperando que fosse feito uma 
manutenção duradoura e que na medida do possível agüentasse mais, pois sabiam 
do intenso trânsito de veículos que tinha nessa estrada como os caminhões que 
passavam dia e noite, e assim esperava que o Executivo atendesse essa 
reivindicação porque realmente se fazia muito necessário, sem contar os benefícios 
que causaria a grande maioria das comunidades do interior porque se tratava do 
trecho mais extenso de estradas e que dava acesso a muitas comunidades. Desejou 
também boa sorte ao presidente e toda a nova mesa diretora desejando um bom 
retorno aos demais colegas e que tivessem um ano de 2022 de muitas conquistas e 
que pudessem fazer as suas partes da melhor forma possível contribuindo para as 
melhorias necessárias para os cidadãos martinenses. Nada mais havendo a ser 
tratado o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a próxima sessão 
ordinária para sete de fevereiro no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata 
que após ser achada de conformidade e aprovada foi assinada por todos os 
vereadore • resentes. 
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