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Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 003/2023 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TREZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 
TRÊS 

Ata da terceira sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativa, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e 
três, presentes todos os vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE considerando o 
envio antecipado da Ata n.° 002/2023, da sessão do dia seis 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 leitura do Requerimento n.° 02/2023 
referente ao "Pedido de informações ao Executivo Municipal sobre gratificações 
concedidas a servidores; existência de regulamentação de distribuição de 
honorários de sucumbência da Fazenda Municipal, entre outras providências", 
apresentado pelos Vereadores Élcio Wszolek, João Devarci Prestes, Julio 
Armando Ganido Mendez, Laurici José de Oliveira e Marino Kutianski, 
encaminhado para votação pelo plenário após as leituras das demais matérias do 
Expediente. Após, constou a leitura das Indicações de Serviço apresentada pelos 
vereadores na seguinte ordem: Indicação de Serviço n.° 006/2023 solicitando 
"Patrolamento e cascalhamento na estrada da comunidade de Quarteirão dos 
Stresser, passando pela casa da senhora Marina Stresser até a casa do Sr Luiz 
Carlos Lima (conhecido como Pinga)"; n.° 007 - "Patrolamento e cascalhamento 
no prolongamento da Rua Sete de Setembro"; n.° 008 - "Patrolamentoi e 
cascalhamento na estrada rural da comunidade de Sobradinho, que liga à 
propriedade do Sr Marciano Prestes (conhecido por Papa-légua)", as três 
proposições do Vereador Gilberto Bello; Indicação n.° 009/2023 - "Solicita ao 
Poder Executivo manutenção e melhorias na rua de acesso a "Vila Javaski" e 
demais ruas", do Vereador Laurici, e Indicação n.° 010/2023 - "Solicita ao Poder 
Executivo Municipal a recuperação e melhorias da estrada rural da comunidade 
de Rio Pequeno que liga até a propriedade do senhor Cesar Tizote", do Vereatior 
Marino Kutianski, todas encaminhadas para o Executivo Municipal. Nos termos,do 
Artigo 162, Inciso II; Artigo 223, inciso VIII, e Artigo 241, parágrafos primeira e 
segundo, do Regimento Interno, iniciou-se o processo de discussão e votação do 
Requerimento 002/2023 quando o Presidente solicitou novamente ao Primeiro 
Secretário a leitura da proposição com a respectiva justificativa e após a leitura 
colocou a matéria em discussão tendo recebido comentários dos Vereadores Julio 
Armando e Élcio Wszolek. Colocado em votação o Requerimento foi aprovado 
com todos os votos favoráveis e o Presidente determinou também seu 
encaminhamento ao Poder Executivo. Na TRIBUNA apenas o Vereador JULIO 
ARMANDO fez uso da palavra para fazer algumas colocações que achava 
importante nesse dia citando que no último dia dez de janeiro esteve presente na 
inauguração da nova sede do Destacamento da Policia Militar de Inácio Martins 
tendo acompanhado também essa inauguração o Vereador Bello, o Presidente 
Vereador Marino e os Vereadores Ismael e Laurici, onde puderam verificar um 
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espaço renovado dessa tão importante instituição. Destacou també a realização 
do 5.° TRILHÃO INALAMA onde também esteve participando s ndo um dos 
apoiadores do evento já há uns três ou quatro anos, e que na ocasião lhe 
relataram a participação de mais de quinhentos inscritos, na grande maioria cie 
outros municípios que pela primeira vez vieram conhecer as belezas de !rádio 
Martins em um momento bem agradável nesse dia no 5.° Trilhão. Fez Um 
destaque positivo onde com o valor das inscrições alugaram brinquedos infláveis 
e esses brinquedos tinham ficado por toda tarde de domingo no espaço do CTQ 
sem custos, gratuitos para crianças do município, das pessoas que estavam 
participando e até mesmo para os que não estavam envolvidos com o Moto 
Cross, onde as crianças tiveram a oportunidade durante a tarde toda de brincar 
de forma gratuita, deixando os parabéns aos organizadores por ser também Um 
trabalho social que tinham feito. Ainda comentou em relação ao Pronto 
Atendimento afirmando que acreditava que o Presidente da casa também 
compartilhava e tinha a mesma opinião sobre o destaque que iria fazer, sendo 
algumas reclamações que tinham recebido por parte do pessoal que ficaya 
internado no Pronto Atendimento, e o destaque que fazia não era nem a falta de 
atendimento e nem um mau atendimento que era realizado, que por sinal era 
muito bem realizado, mas o que estava acontecendo era que alguns quadros se 
agravavam e como era de conhecimento de todos sendo um Pronto Atendimento 
muita coisa precisava de um suporte mais avançado; que havia relatos de 
profissionais, dos quais destacou que eram competentes e dedicados, de que a 
Santa Casa de lrati muitas vezes não aceitava esse paciente com um quadro 
mais agravado e eles se viam obrigados a realizar aqui um atendimento que 
muitas vezes necessitava de um suporte maior; que todos sabiam que a Santa 
Casa de Irati era a referência do município e dispunha de leitos de UTI; ala 
pediátrica, uma ala de imagens, radiologia, e assim o destaque que fazia era para 
que todos os vereadores fizessem um esforço e se necessário até um 
questionamento com a Santa Casa, pois sabiam que a saúde era um direito de 
todos e um dever do estado, então, se era falta da vagas que estava ocorrendo, 
ou um problema de gerenciamento da Santa Casa, precisavam levantar isso 
porquê era preocupante e via que os profissionais daqui faziam o possível e o 
impossível, mas existiam casos em que era necessário o encaminhamento o mais 
rápido possível, e assim pedia aos pares que fossem também solidários com essa 
causa e fizessem esse debate para que o município fosse atendido no local de 
referencia que era a Santa Casa de Irati. Na ORDEM DO DIA constou a votação 
em primeiro turno dos Projetos de Leis n.° 001/203 do Executivo e n.° 001/2023 
do Legislativo, ambos para conceder 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, e n.° 001/2023 do Legislativo para reposição salarial aos 
servidores do quadro efetivo, agentes políticos (vereadores), e comissionados, no 
mesmo índice de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao iNpe 
2022, ambos os projetos de forma retroativa ao mês de janeiro de 2023. Na 
discussão dos projetos apenas o Vereador Laurici fez comentários de que eram 
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para reposição da inflação do ano anterior, e colocados em votação 4mbos foram 
aprovados em primeiro turno com todos os votos favoráveis. Concluidás as 
votações iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador ELCIO 
destacando aos pares que no dia seguinte estaria protocolando para apresentar 
na próxima sessão ordinária uma Indicação de Serviço. Antecipou o que estaria 
indicando já fazendo um pedido para que os vereadores da base do Executivo, o 
Vereador Ismael principalmente, pudessem estar buscando uma informação e 
talvez na próxima sessão já estarem trazendo algum encaminhamento. Explicou 
que tratava-se novamente da cancha de areia e do parque localizado aos fundos 
do Posto de Saúde, lembrando que no ano passado e em anos anteriores 
apresentaram várias Indicações de Serviço pedindo o cuidado e a manutenção do 
respectivo espaço; que no final do ano passado teve algum encaminhamento, 
alguma limpeza, mas algo muito superficial, e a área continuava inapropriada para 
a prática de atividades físicas e prática de esportes, principalmente no que se 
tratava da areia sendo necessário que ali não fosse feito apenas a roçada, mas 
uma manutenção na areia; que esse pedido para que retomasse a Indicação tinha 
sido feito por um grupo de adolescentes, jovens e adultos que estavam praticando 
Voleibol e vinham buscando um espaço que tivesse areia, e até lhe disseram que 
se não fosse adequado este espaço iriam fazer as atividades no CTG, e assim 
fizeram uma cobrança bastante dura pedindo para que novamente levasse ao 
Poder Executivo a necessidade da urgente manutenção e que de fato aquele 
espaço se tornasse um espaço pronto para a prática esportiva, e assim pedia de 
antemão ao Vereador Ismael e aos demais vereadores da base do Poder 
Executivo que encaminhassem essa solicitação. O Vereador GILBERTO BELLO 
destacou que nesse dia esteve nas comunidades de Faxinai do Posto, Alemainha 
e Góes Artigas e queria fazer um destaque ao trabalho que vinha sendo feito pela 
Patrulha Rural, um trabalho muito bem feito, e queria dar os parabéns as 
comunidades que relatou como também as comunidades que usavam essas 
estradas, até no Km 104 onde seria feito, e não os parabéns só ao poder público 
porque viam tantas cobranças de impostos que eram feitas, principalmente de 
veículos como IPVA e pedágio; estacionamentos nas ruas como em algumas 
cidades, o que já estava se tornando praxe em várias cidades, destacando a 
cidade do litoral de São Paulo, Ubatuba, onde se pagava uma taxa e em um lical 
a placa do veículo era filmada e pagava-se uma taxa para que o veiculo 
permanecesse, e isso deveria se expandir também, então, tantos impostos eram 
cobrados e as comunidades a tanto tempo sem estradas; os impostos eram 
cobrados rápido e o retorno desses impostos a passos de tartaruga; que tinha 
conversado com moradores da Alemainha que citavam quantos anos de prejuízos 
com seus carros e tudo que agora tinha sido feito, mas há quanto tempo estavam 
com seus carros desgastados e sendo um usuário das estradas tinha referêdcia 
para falar nisso, mas deixava os parabéns a essas comunidades que agora teriam 
estradas de qualidade e lá sendo uma estrada em que não passavam muitos 
caminhões pesados o povo ali das comunidades dos Vereadores João Prestes e 
Jorge Boeira teriam estradas boas por muito tempo. Destacou que esteve 
presente também na inauguração do Destacamento da Polícia Militar mima 
homenagem ao senhor Sebastião Taborda em uma solenidade muito bonita com 
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a presença de muitos policiais, muitas autoridades entre elas o Dep tado Hussein 
Bakri e que na ocasião o prefeito tinha falado que numa parceria com o Deputalf;lo 
Hussein e a prefeitura o transporte universitário seria zerado a partir do próximo 
mês, o que era também uma boa notícia. O Vereador ISMAEL CESAR falou 
também de sua presença na inauguração da nova Delegacia de Policia e uma 
informação também bastante importante era que o município teria atendimento de 
um delegado que estaria à disposição para tratar das situações aqui de Inácio 
Martins, o que comentava com o senhor Renato Chemin que com a saúde 
restabelecida estava presente na sessão junto com sua esposa dona Marieme 
prestigiando com sua presença, do que ficava feliz como com as demais 
presenças. Disse que algumas situações não gostariam que acontecesse na 
questão da polícia, mas agora tinha um delegado à disposição para tratar de 
assuntos aqui na cidade. Falou que esteve presente em um evento particular na 
capital do estado no final de semana onde pode ter acesso e uma conversa 
rápida com o Senador do Estado eleito na última eleição, Dr. Sérgio Moro e na 
ocasião solicitou sua visita para que viesse conhecer a cidade mais alta do 
Paraná, suas necessidades e as belezas naturais que tinha à disposição, e 
também, não menos importante, que canalizasse recursos o que era mito 
importante para o município quando o mesmo se propôs a adequar a sua agenda 
assim que estivesse na região para vir fazer uma visita a Inácio Martins. O 
Vereador JOÃO PRESTES se dirigiu ao público presente senhor Renato Chemin 
e sua esposa dona Marienne, o senhor Roque, de Góes Artigas, e especialmente 
seu filho Daniel pelo qual agradecia muito a Deus por ter sido quem o salvou 
quando Deus lhe deu a vida de volta contando ter sido seu filho que o trouxe ao 
encontro da ambulância na ocasião de seu acidente, sendo por Deus, por seu 
filho, e por sua família que estava aqui. Falou que tinha bastante problemas no 
interior dos quais eram resolvidos alguns e outros não, e assim na hora de elogiar 
deviam elogiar e na hora de cobrar deviam cobrar, mas se seriam atendidos ainda 
não sabiam. Citou que tinha bastante problemas na região de São Domingos, 
descendo para o Matão de Cima, e Quarteirão dos Vieiras e tinham Indicaçóes 
desde 2021, e que nessas localidades tinham moradores que não estavbm 
conseguindo sair, pois com carros pequenos já não conseguiam passar. Falou 
sobre os trabalhos que estavam sendo feitos pela Patrulha Rural, que esperavam 
há tempos, do qual ouviam falar há mais de três anos, mas agora estava lá, com 
um serviço muito bem feito, mas estavam ficando alguns galhos de estradas para 
trás os quais esperava que fossem atendidos visto que as máquinas já estavam 
indo longe à frente, mas acreditava que ainda nesta semana seriam atendidos 
alguns trechos que estavam intransitáveis, trechos em que transitavam veículos 
Kombi do transporte escolar e alguns alunos já não estavam conseguindo ir para 
as aulas devido às estradas. O Vereador JORGE também se dirigiu aos 
presentes principalmente ao senhor Renato o qual teve o privilégio de conceder 
um Título de Cidadão Honorário dizendo que era um motivo de bastante alegria 
em revê-lo com saúde, lembrando que o senhor Renato sempre acompanhava 
todas as sessões e já sentiam sua falta, mas com a graça de Deus, com a saúde 
restabelecida, estava aqui lhes acompanhando. Também falou sobre os trabalhos 
da Patrulha Rural que estavam ficando bem readequadas as estradas com um 
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pessoal muito profissional trabalhando ali, num projeto bem bacana /e bem feito. 

ti  
Quanto as entradas nas estradas menores, disse que também estavam sen o 
executadas e se dirigindo ao Vereador João disse acreditar que seria resolvido o 
mais breve possível as situações em que tivesse ficado algumas pendênci s 
falando que com duas semanas de chuvas ocasionou que algumas máquinas não 
foram terminar alguns trechos que teriam ficado para trás, mas tinham que 
destacar o bom trabalho e o desempenho da equipe, e dar os parabéns a todos 
os funcionários da Patrulha Rural como também o trabalho e a efetividade do 
prefeito sempre acompanhando e estando à disposição dos moradores daquela 
região para atender a todos. O Vereador JULIO apenas informou como 
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que para o dia 
oito de fevereiro já havia sido publicado o Edital de Convocação n.° 01/2023 para 
a realização de Audiência Pública de Avaliação e Acompanhamento das Metas 
Fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2022, a acontecer no dia 27 de 
fevereiro, às 17 horas. O Vereador LAURICI contou que esteve na semana 
anterior visitando o Parque das Araucárias tendo ido exclusivamente para ver 
como estava a situação da obra realizada com recursos destinados pela 
Deputada Estadual Cristina Silvestri, sendo o parquinho que já estava concluído 
ao final do ano passado com recursos do Governo do Estado com a parceria do 
município. Explicou que nesse local desde que tinha ficado pronto foram 
colocados alguns cadeados nos portões de acesso, talvez até por questão de 
liberação ainda, o que talvez o Vereador Ismael tivesse alguma informação para 
repassar a respeito, o que também estaria pedindo informações para repassar 
aos cidadãos de como estava o andamento, e o fato era que algumas pessoas 
para fazer uso daquele espaço, sem ainda ter sido inaugurado, acabaram 
arrebentando as telas que cercavam a obra e já estavam fazendo o uso, mas de 
uma forma que não deveria ser feita, já deteriorando uma obra que nem 
inaugurada ainda tinha sido; uma obra de aproximadamente cento e quarenta e 
cinco mil reais, um recurso até bem alto, investido através da emenda da 
Deputada Cristina em parceria com o município, que infelizmente já estava sendo 
vandalizada. Comentou que teve a perda repentina de um amigo na semana 
anterior, que acabou adoecendo e em poucos dias vindo a falecer, e estando no 
velório desse seu amigo as pessoas mais uma vez lhe cobraram um assunto que 
já vinham debatendo desde o primeiro ano• dessa legislatura onde vários 
vereadores já tinham feito esse pedido, a respeito do Cemitério Municipal, sendo 
que não havia mais espaço no cemitério e essa pessoa que veio a falecer teve 
que ser sepultada em um cemitério do interior, deixando novamente esse 
questionamento e essa lembrança para que juntamente com o Executivo 
pudessem estar vendo uma forma de darem andamento na parte burocrática para 
que em um curto período de tempo o município tomasse uma providência a 
respeito do cemitério municipal. O Presidente também se dirigiu ao público 
presente especialmente ao senhor Renato Chemin dizendo que era bom vê-lo de 
volta ás sessões sendo um cidadão sempre presente nas reuniões da Câmara 
Municipal e que era muito importante as pessoas participarem. Citou também a 
participação com os demais vereadores já citados na inauguração da Delegacia, 
que ficaria junto com a Polícia Militar, dizendo que era muito important o 
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reconhecimento ao saudoso senhor Sebastião Taborda pelos se iços prestadJps 
tanto neste município como em outros também, deixando seu rec nhecimento ao 
senhor Sebastião Taborda e a sua família, afirmando que a inauguração tinha 
sido muito importante para o município com um espaço bem adequado. Falou que 
era importante também a notícia de um delegado que ficaria presente aqui e 
responderia pelo município, e assim teriam o atendimento com o trabalho do novo 
delegado que iria atender a população de Inácio Martins, e mesmo que 
esperassem que não tivessem acontecimentos era muito importante para uma 
segurança cada vez melhor no município. Também falou de sua participação no 
5.° Trilhão no domingo anterior e que era muito importante verem um manifesto 
com bastante gente reunida em um esporte e era uma pena que não estivesse 
acontecendo em todos os setores no esporte, a exemplo do citado pelo Vereador 
Élcio na questão do espaço da cancha de areia que tanto cobravam e sabiam o 
quanto era importante aquele espaço onde já tinham acontecido vários 
campeonatos; que esporte era saúde e cultura por isso ficavam preocupados 
nessa questão até porque investimentos no esporte precisava cada vez mais e 
quando viam um evento como o Trilhão ficavam felizes, então cobravam sempre 
aqui na Câmara mais investimentos em todos os setores do esporte que era muito 
importante, citando como exemplo o futebol que estava sendo deixado de lado, e 
assim viam com preocupação para os jovens, por isso queria deixar registrado o 
evento do Trilhão, muito importante, mas que o Poder Executivo olhasse também 
com carinho os demais esportes no município. Considerando o trâmite dos 
Projetos de Leis 001/2023 do Executivo e 001/2023 do Legislativo, sobre a 
reposição salarial e que foram votados em primeiro turno nesta sessão, para que 
o índice de reajuste aos servidores pudessem ser aplicados ainda no mês em 
curso em favorecimento aos servidores, por aplicação analógica do Artigo 156, 
Parágrafo único, do Regimento Interno, e a concordância de todos os membros 
da Câmara, a sessão ordinária do dia 20/02/2023, foi antecipada para o dia 15 de 
fevereiro, próxima quarta-feira, 18:00 horas. Assim, nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente sessão ficando convocada nova sessão 
ordinária para o dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três, próxima quarta-
feira, às dezoito horas, ficando lavrada a presente Ata que após lida e achada de 
conformidade s ue as 	por todos os vereadores presentes. 
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