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ATA n.° 004/2021 

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

Ata da terceira sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da décima 
quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. 
Presentes na sessão o presidente Edmundo Vier e os vereadores Élcio 
Wszolek, Gilberto Bello da Silva, Ismael César Padilha, João Devarci Prestes, 
Jorge Ferreira de Almeida, Julio Armando Ganido Mendez, Laurici José de 
Oliveira e Marino Kutianski. Nos termos do Artigo 159, parágrafos primeiro e 
segundo, do Regimento Interno, foram colocadas em discussão as Ata de n.° 
02/2021, da sessão do dia oito, e n.° 03/2021, da sessão extraordinária do dia 
doze de fevereiro, ambas aprovadas sem ressalvas. Em seguida foi 
apresentado o Requerimento n.° 001/2021 do Vereador Marino Kutianski 
solicitando nos termos do artigo 19, incisos XIII e XXI da Lei Orgânica Municipal 
e dos artigos 223, VIII e 309, III do Regimento Interno solicitar as seguintes 
informações: Relação das obras públicas em andamento no Município, com a 
fase de execução em que se encontram e data de previsão contratual de 
encerramento de cada uma delas e o detalhamento quanto a cada obra: da 
empresa prestadora de serviços contratada; o valor de contrato; o percentual 
quitado até o momento e a origem dos valores, se advindos de Convênios 
Federais, Estaduais ou Recursos Próprios. Nos termos do Artigo 223, inciso oito, 
parágrafo único, e do Artigo 241, parágrafos primeiro e segundo do Regimento 
Interno, o presidente colocou em discussão o Requerimento abrindo a palavra 
ao vereador proponente e o pedido foi aprovado por unanimidade, sendo 
despachado para o Executivo Municipal. Apôs, passou-se para a leitura das 
Indicações de Serviço apresentadas na seguinte ordem: n.° 009 do Vereador 
Edmundo Vier solicitando "Serviços de iluminação pública na da Rua Barão de 
Capanema, entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias, bem 
como, instalação de luminárias na rodoviária"; n.° 010 do Vereador Élci 
"Recuperação de estrada na localidade de Colônia Dallegrave, a partir d 
Posto de Saúde até a propriedade do Sr. Simão Gurski"; n.° 011 do Vereado 
João Prestes "Recuperação de estrada na localidade de Colônia Dallegrave. 
partir do Ponto de Ônibus até certas propriedades"; n.° 012 do Vereado 
Gilberto Bello "Serviços de sinalização de trânsito das ruas da Vila Borges"; n. 
013 do Vereador Marino "Recuperação da estrada que liga a localidade d 
Terra Cortada ao Assentamento José Dias" e n.° 014 do Vereador Gilbert 
Bello "Melhorias nas estradas da comunidade de Beto Bazia, nas Ruas e 
frente as casas." Apôs as leituras o presidente determinou que todas a 
proposições fossem encaminhadas ao executivo. Solicitou novamente a leitur 
dos Editais de Audiência Pública de Avaliação de Metas e também do setor d 
Saúde 001/2021 para prestação de contas, ambas do terceiro quadrimestre d 
2020. Como última matéria dentro do Expediente solicitou a leitura d 
Requerimento para uso da Tribuna formulado pelo Senhor Kleber Erivelto 
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Fernandes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Inácio Martins 
para expor sobre a ideia de criação do Comitê de Desenvolvimento Econômico 
de Inácio Martins, numa iniciativa da Associação Comercial em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Indústria e Comércio e da Câmara 
Municipal. Nos termos do artigo 292 do Regimento Interno após o deferimento 
ao Requerimento formulado, convidou o senhor Kleber para usar a Tribuna 
esclarecendo ao mesmo que teria o prazo de dez minutos para seu 
pronunciamento, podendo ser prorrogado até vinte minutos, não podendo o 
orador ser aparteado em seu pronunciamento, e que após os pronunciamentos 
a presidência abriria espaço para debate entre o orador e os vereadores 
interessados, determinando o tempo necessário. Na TRIBUNA o Vereador 
GILBERTO BELLO comentou a participação do presidente da Associação 
Comercial para lembrar que na gestão do prefeito Valdir Cabral tinha sido 
Secretário de Indústria e Comércio por dez meses e naquela época, em sua 
visão política, tinha um Governo Federal mais forte e assim conseguiram 
realizar um trabalho muito grande de capacitação através de cursos onde cerca 
de quatrocentas pessoas se formaram através do sistema "S" como SENAI e 
SENAC e hoje pessoas trabalhavam com seus salões, marcenarias ou como 
pedreiros e várias outras funções, em virtude dessa qualificação realizada em 
2013. Em nome da comunidade de São Miguel falou que o povo de lá estava 
muito satisfeito com a construção do posto de saúde onde nessa semana já 
havia retornado o atendimento médico, trazendo ao executivo o agradecimento 
em nome dos moradores daquela comunidade, a qual representava, uma 
comunidade distante que voltava a contar com atendimento médico. Contou 
que na semana anterior visitou o prefeito Junior Benato para se inteirar um 
pouco das ações do município o qual lhe informou que as estradas das 
comunidades de Coloninha e também de São Miguel seriam todas refeitas e 
lembrou que o dinheiro que estava sendo investido nesse trabalho era dos 
quinhentos mil reais em um projeto para combustíveis pelo qual tinha lutado 
muito no ano passado junto ao grupo que tinham com o deputado Hussein 
Bakri, e esse recurso estava sendo aplicado agora nessa estrada. Contou que 
durante a semana viu no facebook que já tinha começado o transporte de 
alunos universitários onde a mensalidade tinha ficado em torno de cinquenta 
reais o que tinha sido uma conquista também, pois parte desses recursos do 
projeto citado tinha sido repassado para atender os alunos e essa redução de 
duzentos para cinquenta reais vinha facilitar muito para os estudantes que 
estavam usando o transporte da associação AMEU, e que esse valor não tinha 
sido usado no ano passado mas neste ano estava auxiliando os estudantes. 
Ainda comentou que o prefeito tinha lhe repassado que estava sendo trazido 
para o município mais um rolo compactador e um caminhão comboio para 
abastecimento dos caminhões quando em trabalho no interior e assim via que 
estava sendo trabalhado neste setor lembrando que o Vereador Ismael já havia 
informado que um caminhão prancha estava sendo licitado para o transporte 
das máquinas e já tinha tido notícia de que um rolo compactador teria vindo 
rodando da comunidade de São Domingos até a cidade, e agora teria esse 
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veiculo para o transporte. O Vereador JULIO GANIDO MENDEZ comentou 
fatos da semana anterior contando que na quarta-feira em companhia do 
Vereador Eido e de funcionários da casa estiveram visitando algumas 
Câmaras da região sendo as de Rebouças, Rio Azul e Mallet para conhecerem 
o modelo das transmissões das sessões que usavam e conhecerem o modelo 
que melhor se encaixava nessa casa e assim poderem transmitir as sessões 
pela internet para que as pessoas tivessem mais acesso e acompanhassem o 
trabalho do Legislativo de seus lares ou até mesmo de seus locais de trabalho. 
Registrou um agradecimento especial aos servidores das três Câmaras que 
lhes acolheram muito bem onde também encontraram alguns vereadores e 
deixou destacado que em Rio Azul o presidente tinha lhes presenteado com 
um exemplar do livro com a história dos cem anos daquele município, cujo 
exemplar deixaria aqui na casa para que os demais pares tivessem acesso e 
posteriormente disponibilizaria para a Secretaria da Educação e assim os 
alunos pudessem fazer estudos e pesquisas ou algum historiador que quisesse 
ter algum embasamento e esse livro poderia servir como exemplo. Outra coisa 
que destacou aproveitando que nesse dia tinha um certo público presente, o 
que na maioria das vezes não acontecia, é que ao perguntarem nas três casas 
que visitaram sobre o sistema de transmissão os servidores e vereadores 
perguntavam se iriam mudar o sistema de transmissão e com certa vergonha 
respondiam que ainda não faziam a transmissão, e o que pode perceber é que 
para eles causava certa estranheza, pois algumas Câmaras já vinham 
transmitindo as sessões há mais de dez anos e não podiam deixar de dar esse 
acesso à população, assim tinha sido uma visita muito produtiva. Agradeceu a 
autorização do presidente para fazerem essas visitas e também por já estar 
dando encaminhamento no processo de contratação e ao estudo de viabilidade 
de que uma empresa viesse a transmitir, e esperava que isso ocorresse o mais 
rápido possível para que o trabalho que realizavam aqui chegasse em mais 
casas para que o pessoal acompanhasse e começasse a interagir mais com o 
Legislativo. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno de votação dos 
Projetos Lei do Executivo números 02/2021 e 03/2021 sobre abertura de 
crédito orçamentário no valor de dez milhões de reais. Em discussão o 
Vereador Laurici comentou para conhecimento do público presente que o 
primeiro projeto tratava da reposição referente a inflação do exercício de 2020, 
e o seguinte tinha sido pauta de reunião na última quinta-feira a pedido do 
Vereador Marino para a qual foi convidado o prefeito e sua equipe técnica para 
que pudessem detalhar as ações que seriam executadas com esse recurso, 
haja visto que era um empréstimo via Caixa Econômica Federal e essa lei seria 
para a abertura de um crédito no orçamento no valor do empréstimo; que o 
município através de sua capacidade de endividamento estaria fazendo esse 
empréstimo e assim estariam votando nesse dia em segundo turno, e justificou 
sua ausência na votação em primeiro turno por se encontrar em consulta 
médica naquele dia. O Vereador Marino também comentou sobre a reunião da 
semana anterior junto com o executivo e técnicos, expondo que esse projeto 
era oriundo da capacidade de endividamento através do qual o município 
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estava emprestando da Caixa dez milhões de reais que seriam usados em 
infraestrutura e saneamento básico aqui dentro da cidade. Encerrando o 
segundo turno de votações o Projeto de Lei n.° 01/2021 do Legislativo também 
referente à reposição aos servidores da inflação de 2020. Os três projetos 
foram aprovados com todos os votos e passaram a constar respectivamente 
como "Lei n.° 979/2021 - Dispõe sobre reposição salarial aos servidores 
públicos municipais do quadro efetivo, incluindo Professores, Comissionados, 
funcionários contratados pelo Emprego Público e Educador Residente, no 
índice de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), a partir de 
fevereiro de 2021, retroativo a janeiro de 2021; Lei n.° 980/2021 - Inclui Ações 
e altera valores dentro do Plano Plurianual 2018 - 2021 e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, e abre no Orçamento 
Geral do município para o Exercício Financeiro de 2021, um Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), e Lei n.° 

981/2021 - Concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo 
Municipal do quadro efetivo e comissionados, no índice de 4,52% (quatro 
vírgula cinquenta e dois por cento), a partir de janeiro de 2021". Considerando 
a urgência solicitada para a lei de alteração orçamentária e a necessidade de 
alteração pelo Setor de Recursos Humanos para pagamento das correções 
ainda no mês em curso, o presidente determinou que as leis fossem 
encaminhadas para sanção já no próximo dia. Em primeiro turno o Projeto de 
Lei do Executivo de n.° 04/2021 instituindo o Programa de Recuperação Fiscal 
para 2021, foi aprovado por unanimidade sem receber comentários. 
Considerando a Lei Municipal n.° 218 de 2000, com a redação alterada pela Lei 
381 de 2006, ambas sobre projetos de leis de utilidade pública municipal, 
conforme já discutido e aprovado pela CCJ na reunião das Comissões 
Permanentes desse dia, o presidente colocou em apreciação do plenário o 
disposto no parágrafo primeiro, do artigo primeiro, da referida Lei que previa a 
redução de tempo de existência para declaração de utilidade pública. Na 
discussão o vereador proponente dirigiu-se às mulheres da associação 
presentes e aos pares dizendo que essa aprovação era muito importante, pois 
reduzia o tempo previsto em casos especiais e era com grande orgulho que 
trazia sua primeira indicação de projeto de lei prevendo a declaração de 
utilidade pública para a Associação de Mulheres de Góes Artigas que trazia 
inúmeros benefícios para aquela comunidade e também inúmeros exemplos 
tendo sido reconhecida a nível nacional, sendo uma associação que promovia 
a agricultura sustentável, agroecologia, o protagonismo feminino e a cultura, e 
por isso via que era de fundamental importância que fosse o mais urgente 
possível já iniciando em votação nesse dia concedendo a utilidade pública para 
esta associação, para que pudesse estar dando continuidade aos seus 
trabalhos e beneficiando assim a comunidade martinense. Todos os 
vereadores votaram favoráveis à redução do prazo previsto e assim foi aberto o 
primeiro turno de votação do Projeto de Lei e n.° 02/2021 de proposição, 
declarando de utilidade pública a associação citada. Na discussão do projeto o 
Vereador Julio comentou ser um projeto de grande relevância e de muita 
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importância para o município principalmente para a comunidade de Góes 
Artigas. Lembrou que durante a campanha eleitoral esteve participando de um 
debate promovido pelas integrantes da Casa da Cultura e na oportunidade 
lembrava ter conversado com uma sócia fundadora e comentavam que esse 
projeto deveria ser expandido para outras comunidades visto a maneira como 
era promovida a cultura, o debate e a integração ente as comunidades e assim 
acreditava que os demais vereadores também estariam de acordo e achava ser 
de grande importância a aprovação em caráter de urgência, visto os prazos 
que já tinham estudado na reunião das comissões. Aproveitou para agradecer 
a participação de algumas das sócias fundadoras deixando o convite para que 
retornassem sempre que tivessem disponibilidade. Colocado em votação o 
projeto também foi aprovado em primeira votação com todos os votos 
favoráveis. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador MARINO KUTIANSKI 
parabenizou o Vereador Élcio pela proposição de utilidade à associação de 
Góes Artigas e se dirigindo às sócias presentes se colocou a inteira disposição 
para a associação no que estivesse ao seu alcance para o que estaria sempre 
apoiando. O Vereador ÉLCIO parabenizou o Vereador Dimas por abraçar a 
iniciativa de busca da transmissão ao vivo das sessões e como o Vereador 
Julio tinha bem enfatizado na Tribuna reforçou que era um processo que 
enquanto vereadores de Inácio Martins estavam atrasados e fazer as 
transmissões ao vivo desta casa seria um marco para a transparência de seus 
trabalhos e de suas ações, então se colocou a disposição do presidente para 
auxiliar em tudo aquilo que fosse possível para que pudessem fazer com que 
as sessões fossem transmitidas abrangendo o acesso à comunidade. Também 
parabenizou a Casa da Cultura de Góes Artigas que na semana anterior tinha 
completado quatro anos de inauguração mesmo a associação tendo sua 
oficialização e personalidade jurídica criada recentemente destacava ser uma 
associação que vinha fazendo um belíssimo trabalho ao longo do tempo. Ainda 
destacou que no período da manhã desse dia participou de uma reunião do 
CONSEG da qual o presidente da Associação Comercial Kleber era também 
presidente, na qual foram debatidos vários temas no que se referia à 
segurança pública no município e no momento já tinha se colocado a 
disposição para auxiliar em tudo aquilo que também lhe fosse possível, 
afirmando que era muito importante pensarem em segurança e também 
importante que os vereadores engajassem nesse trabalho. O Vereador 
ISMAEL também se dirigiu aos presentes agradecendo os representantes da 
associação de Góes Artigas e disse que gostaria de destacar a importância do 
trabalho desenvolvido por esta associação bem como as demais, e conforme já 
colocado um trabalho como esse servia de referência para as demais 
comunidades e mais associações que poderiam usar como exemplo e também 
levar esse trabalho às suas localidades. Comentou o Terceiro Trilhão do 
INALAMA que aconteceria no próximo final de semana para o qual os 
organizadores solicitaram ao setor de epidemiologia do município toda 
orientação com relação aos cuidados para que o evento acontecesse onde já 
tinham mais de duzentas e oitenta motos inscritas, reforçando todos os 
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cuidados que lhes foram orientados mesmo sendo ao ar livre para evitar a 
propagação do Carona Vírus. Encerrou colocando-se também a disposição da 
associação de Góes Artigas no que pudesse ser útil e no que pudesse ajudar. 
O Vereador JORGE BOEIRA igualmente parabenizou a associação de 
mulheres pelo trabalho bonito que já vinha realizando há quatro anos e falou 
que quando nesse dia discutiam na reunião das comissões comentou da 
importância da utilidade pública. Lembrou que há algum tempo tinha 
perguntado se a Casa da Cultura já era de utilidade pública e aí orientou sobre 
algumas questões para ser declarada, e agora o Vereador Élcio apresentava a 
proposta, pois na época que perguntou a associação não tinha vigência ainda 
para ser declarada, mas nesse dia tinham encontrado um dispositivo para que, 
com apenas seis meses, pudessem conceder a declaração. Também se 
colocou a disposição da associação e da comunidade dizendo que por ter 
nascido e crescido naquela região tinha muito orgulho do que tinha aprendido. 
Encerrou desejando que Deus abençoasse grandemente a todos os membros 
da associação pela iniciativa e parabenizou o Vereador Élcio por ter 
apresentado o projeto, que era também de seu interesse, encontrava-se 
aprovado em primeiro turno e com certeza muito breve estaria sendo 
sancionado pelo prefeito. O Vereador JOÃO DEVARCI PRESTES também 
parabenizou a associação dizendo que não podia deixar de falar porque eram 
mulheres batalhadoras e sempre participava dos trabalhos da associação, 
sempre estava acompanhando, e assim desejou que continuassem com essa 
dedicação, e o presidente também comentou sobre a associação igualmente 
deixando seu nome a disposição da associação para o que estivesse ao seu 
alcance. Antes do encerramento o presidente reforçou a importância das 
Audiências Públicas convocadas para a próxima segunda-feira, principalmente 
por estarem em início de mandato, e pediu a especial atenção dos pares para 
que agendassem a tarde da próxima segunda-feira, visando participação nas 
audiências. Nada mais havendo a ser tratado declarou encerrada a presente 
sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia vinte e dois de 
fevereiro, às dezoito horas, ficando lavrada a presente ata que após lida e 
achada de conformidade spque assinada pelos vereadore aesen 
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