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

Ata da segunda 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 sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
presidida pelo Vereador Élcio Wszolek, registrada a ausência justificada do Vereador 
Julio Armando Canido Mendez. Iniciando os trabalhos no EXPEDIENTE o 
Presidente desejou as boas vindas a todos os vereadores e ao público presente e 
considerando o envio antecipado das Atas de números 048/2021, Sessão Ordinária 
do dia 15 de dezembro de dois mil e vinte e um, e da Ata 049/2021, da Sessão 
Extraordinária do dia 21 de dezembro, nos termos do Artigo 159 do Regimento 
Interno declarou aberta a discussão e votação das mesmas, as quais foram 
aprovadas com os votos favoráveis de todos os presentes. Em seguida solicitou a 
leitura das Indicações de Serviço de proposição do Vereador Laurici José de Oliveira 
de n.° 003/2022 - "Serviços de manutenção com a limpeza nas Manilhas e Bocas de 
Lobo das galerias de águas pluviais nas ruas do centro da cidade"; n.° 004 - 
"Recuperação nas ruas do Bairro Curtume, sendo a Rua Roberto Roth, Rua Antonio 
Marcondes da Silva e Rua Exp. João Alves de Lima"; n.° 005 - "Melhoramentos em 
rua do Bairro Curtume, sendo a Rua Miguel Sapateiro, localizada próximo ao Parque 
Industrial", e n.° 006 - "Recuperação nas Ruas Ema Hauage Roth e Rua Cesário 
Amarante Ferreira, na Vila Nova". De n.° 007 - "Recuperação nas Estradas de 
acesso à Torre, passando pela Propriedade do Sr. Mauricio Bueno e ligando até 
Areial", do Vereador Marino Kutianski; n.° 008 - "Solicita estudos acerca da 
viabilidade da implantação de faixa dupla contínua conjuntamente com tachão 
refletivo bidirecional na Rua Castelo Branco, na descida de acesso à Vila Nova", do 
Vereador Élcio Wszolek, e n.° 009 -"Recuperação na estrada que liga a comunidade 
de Faxinai do Posto, a partir do Posto de Saúde da localidade, até a comunidade de 
Florestal", do Vereador João Prestes. Todas as Indicações após devidamente 
comentadas por seus proponentes foram encaminhadas para o Executivo Municipal. 
Em seguida iniciou-se o uso da TRIBUNA com o Vereador ISMAEL que manifestou 
agradecimentos primeiramente a Deus, e em segundo para a equipe da Saúde 
contando que com sua família também tinha passado pelo problema da COVID e 
graças a Deus também tinham vencido, agradecendo assim a Secretária Sandra 
Daniel; a enfermeira Silvane Gavronski responsável pela Epidemiologia que não 
tinha medido esforços para lhes atender mesmo pela distância quando solicitavam 
algumas informações e pela maneira de proceder quando sempre esteve presente 
independente de horário; as equipes que davam esse suporte a toda equipe da 
Epidemiologia como a enfermeira Ana Paula que esteve fazendo seus testes; a 
enfermeira Elaine que também estava trabalhando junto; a Lorena que estava 
fazendo seu primeiro atendimento, e o pessoal da Farmácia Municipal onde foi 
atendido pela Leticia na retirada dos medicamentos, declarando seu agradecimento 
as pessoas que tinha citado e a toda equipe da saúde. Outra situação que também 
comentou foi em relação à obrigatoriedade das vacinas que já tinha sido bastante 
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falado principalmente na rádio local e algumas pessoas haviam comentado e lhe 
procurado querendo tirar dúvidas, se seria exigido o passaporte vacinai ou alguma 
coisa relativa a esse sentido, contando que no último sábado tiveram um 
posicionamento por parte do Executivo e da Secretaria de Saúde que em Inácio 
Martins não seria exigido o passaporte sendo essa uma decisão que por estar em 
um país democrático assim cada um decidiria se iria se vacinar ou não; que era claro 
que os dados comprovavam que a vacina salvava vidas e todos tinham observado 
isso, então, ficava a critério de cada um, vacinar ou não seus filhos, sua família, e 
assim por diante. O Vereador LAURICI fez uma breve fala a respeito da Indicação 
de Serviço n.° 03 que havia apresentado dizendo que a mesma requeria um pouco 
mais de tempo para poder falar e por isso não tinha comentado na discussão. Disse 
achar que todos já tinham percebido que em épocas de chuvas esse problema era 
recorrente aqui na cidade onde com certeza, pelo que podia notar, existiam várias 
bocas de lobo e manilhas entupidas e a causa desses alagamentos devia ser isso 
porque muitas vezes notavam a seguinte situação: a água entrava por uma boca de 
lobo percorrendo todo o seu percurso e ao invés de seguir esse percurso nas 
próximas bocas de lobo subia e acabava transbordando sobre o asfalto por isso 
apresentou esse pedido mesmo sabendo que não era um trabalho muito fácil de ser 
executado e requeria com certeza um estudo técnico por funcionários da prefeitura, 
mas seria importante o município já começar a fazer esse estudo e ver a viabilidade 
para poder estar mexendo nessas galerias onde com certeza a maioria encontrava-
se assoreada e por isso a água não escoava. O Vereador MARINO falou sobre um 
assunto que era de interesse coletivo contando que tinha sido procurado por várias 
pessoas sobre a situação caótica que se encontrava o atendimento do Banco Rau e 
lembrou que dentro da casa já tinha sido feito um ofício assinado por todos os 
vereadores, mas via ao mesmo tempo o descaso do Banco pelo que vinha 
acontecendo com a população de Inácio Martins onde não estavam respeitando o 
direito do cliente e para ficar numa fila de espera que era por lei de no máximo trinta 
minutos; que não estavam respeitando o direito do idoso o que tinha sido lhe 
relatado por várias pessoas de idade e inclusive por um senhor que estava em 
tratamento de Próstata e usava uma bolsa coletora de urina e teria ficado desde as 
nove horas da manhã até o meio dia na fila do Banco. Contou que tinha pedido para 
uma colaboradora da casa que fotografasse o que estava acontecendo nas filas 
desse banco; que já tinha conversado sobre isso na rádio na última sexta feira, 
também já tinha conversado com a procuradora jurídica da casa, e iriam oficiar mais 
uma vez o Banco e também faria um ofício direcionando ao Ministério Público 
falando aos demais vereadores que se quisessem poderiam assinar juntos, e faria 
esse ofício para que notificassem mais uma vez o Banco para que tomasse as 
medidas possíveis e para que respeitasse a população, pois podiam ver o descaso 
com os moradores do município por ser o único Banco que mexia com dinheiro em 
espécie aqui e que não estavam levando a sério o direito de cada cliente, o direito 
do idoso, e o direito de todos que usavam o Banco. O Vereador Laurici pediu aparte 
e corroborou com as colocações dizendo que não podia dar uma exatidão do 
problema porque não era cliente do Banco, mas contando que também tinha 
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recebido duas reclamações de pessoas do interior e que muitas pessoas do interior 
gostavam de fazer suas compras e pagar suas contas usando dinheiro em espécie, 
e nesses dias que tinham vindo até o Banco que não tinha dinheiro nos caixas 
eletrônicos, e a segunda reclamação era de que apenas um caixa eletrônico 
funcionava para saque, por isso se formavam grandes filas. O orador concluiu 
dizendo que sabiam que o fluxo muito grande de pessoas era sempre a partir do dia 
vinte e cinco até o dia dez do mês seguinte e assim a gerência do Banco poderia 
tomar medidas para que a população não sofresse tanto com essa questão. O 
Vereador ÉLCIO deu as boas vindas ao novo servidor da casa, seu assessor de 
gabinete Bruno, que iniciava as atividades nesse dia, o qual também já tinha 
recebido as boas vindas dos demais vereadores, dizendo que esperava que fosse 
um período de muito trabalho, de grandes contribuições, e esperava que fosse para 
o servidor um período de grande aprendizado, pois pensava que nessa casa de leis 
ao mesmo tempo em que contribuíam com ela também era um período de muito 
aprendizado, e certamente seria um período importante. Lembrou que no dia vinte e 
quatro de novembro do ano anterior juntamente com o Vereador Laurici 
protocolaram um oficio ao Poder Executivo pedindo atitudes em relação à quadra da 
Escola Pedro Molinari na Vila Nova que também tinha a reivindicação do Vereador 
João Prestes o qual já tinha se mostrado bastante preocupado com a situação, e 
nesse ofício buscaram com o Executivo informações de como estava essa situação 
em relação à empresa que tinha executado a obra e como tinha recebido uma 
resposta, para ser coerente fez a leitura da resposta recebida sendo o Ofício n.° 022, 
de 07 de fevereiro de 2022, o qual encaminhou cópia da Notificação Extra Judicial 
encaminhada para a empresa Engmartins Construções, responsável pela execução 
da referida quadra escolar, expondo que a empresa já tinha sido notificada no dia 04 
de outubro de 2021 e tinha manifestado interesse em corrigir as falhas apresentadas 
na obra, conforme o que tinha citado no Ofício de n.° 021 de 2021, anexo à resposta 
recebida. Que no dia 20 de dezembro a empresa tinha dado início aos trabalhos de 
correção das inconformidades da obra, mas conforme o Oficio de n.° 010 de 2002, 
também em anexo à resposta, a empresa informava que após as férias coletivas 
funcionários haviam testado positivo para COVID-19 e assim aguardavam o prazo 
de isolamento para finalização das devidas falhas. Após lida a resposta comentou 
que como puderam ver e conforme os ofícios em anexo da própria empresa 
observavam que a empresa havia se comprometido em fazer as devidas correções, 
mas como também observavam estavam enfrentando problemas também em 
relação à Covid 19 com funcionários em isolamento, e assim agradeciam o retorno e 
também a preocupação do Poder Executivo e ficavam no aguardo do retorno dos 
trabalhos da empresa para que fizesse as correções que muito tinha lhes 
preocupado pela situação como a quadra se encontrava. Na ORDEM DO DIA 
constou em primeiro turno de votação os Projetos de Leis do Legislativo de n.° 
01/2022 - Revoga a Lei Municipal n.° 973/2020 com efeitos retroativos 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), a partir 1.0  
janeiro de 2022; n.° 02/2022 - Revoga a Lei Municipal n.° 981/2021 com efeitos 
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retroativos, 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), a partir janeiro de 2022, e n.° e 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) relativo ao IPCA acumulado no exercício de 2021, com 
efeito retroativo a janeiro de 2022. Considerando que os projetos votados tratavam 
de reposição salarial dos servidores e agentes políticos do Legislativo, e que a 
mesma matéria já tinha sido discutida por ocasião da votação das leis de reposição 
encaminhadas pelo Poder Executivo e já aprovadas, os vereadores não se 
manifestaram durante as discussões e todos os projetos foram aprovados em 
primeiro turno com os votos favoráveis de todos os presentes. Sendo as únicas 
matérias para votação iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL e o Vereador 
EDMUNDO VIER relatou que tinha sido procurado pela prefeitura do Pinhão em 
relação a uma ponte na divisa dos municípios que se encontrava quebrada e nem 
carro pequeno estava passando, e queriam fazer uma parceria com a prefeitura de 
Inácio Martins. Que tinha falado ao Secretário de Obras daquele município que a 
prefeitura de Inácio Marüns com certeza daria o suporte necessário com a madeira 
ou mão de obra necessária para que fosse feito de forma provisória uma ponte de 
madeira visto que uma ponte de concreto ficaria demorada. Lembrou que tinha feito 
um pedido ao prefeito para que fosse feito um projeto porque as vigas de concreto já 
tinham conseguido junto com o Vereador Neiso enquanto estava no lugar do 
Vereador João Prestes junto ao deputado e secretário Sandro Alex, e assim estava 
faltando só os projetos para que fossem construídas duas pontes, sendo uma na 
divisa com o rio Riozinho que era de conhecimento dos demais vereadores e eram 
de extrema importância por serem na divisa dos municípios, por isso esperava que 
logo fossem executadas essas obras, mas esperava que a prefeitura de Inácio 
entrasse em um acordo principalmente para essa ponte da divisa com o Pinhão que 
estava mais precária e assim conseguissem resolver esta situação. Também deixou 
seus parabéns ao Secretário de Obras Élcio pela Indicação de Serviço que tinha 
apresentado na sessão anterior onde as máquinas já estavam fazendo a 
recuperação da estrada de Inácio até Gavazzoni que estava ficando ótima a estrada, 
mas estava precisando na verdade de mais cascalho e mesmo sabendo que a 
demanda era muito grande no município esperava que logo se resolvesse e se 
concluísse também essa obra. O Vereador GILBERTO BELLO destacou que na 
Rua Generoso Marquez próximo a oficina do Brito até a Rua Vereador Lauro Toledo, 
rua onde morava, tinha sido concluída a pavimentação com aplicação dos recursos 
do FINISA de dez milhões de reais que tinham aprovado, onde faltava apenas a 
calçada que logo seria construída, e tinha começado também o quarteirão na Rua 
Afonso Pena atrás do parque de máquinas e logo na COHAPAR também seria 
concluído. Falou que sempre destacava esse projeto do Executivo que seria 
aplicado também no bairro Curtume se dirigindo ao Vereador Laurici para falar que 
já tinham feito vários pedidos, as ruas eram arrumadas, mas a chuvarada levava 
tudo de volta, e essas ruas por serem de forte descida era só com pavimentação 
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mesmo para melhorar, mas seria aplicado esses recursos lá onde também seria 
construída rede de esgoto, por isso sempre destacava esse recurso que já tinha sido 
aplicado também na Vila Nova, agora na COHAPAR, e quem ganhava com isso era 
a comunidade, pois no término da aplicação desses recursos a maior parte dos 
bairros teria pavimentação. O Vereador LAURICI também usou a palavra 
agradecendo a oportunidade de estar secretariando os trabalhos e esperando ter 
contribuído nesse dia, falando que se Deus quisesse na próxima sessão já teriam a 
presença do Primeiro Secretário Vereador Julio, que se encontrava afastado devido 
a COVID-19 estando em isolamento, falando isso somente para agradecer aos pares 
por essa oportunidade à qual esperava ter contribuído, e o Presidente falou ao 
mesmo que era quem agradecia por ter prontamente atendido o seu chamado. O 
Vereador MARINO KUTIANSKI acrescentou comentários sobre a fala do Vereador 
Dimas endossando a necessidade de recuperação da ponte citada lembrando que 
essa ponte em madeira tinha sido construída em 2014 e já devia ter sido recuperada 
devido ao grande fluxo de veículos na região. Também fez comentários acima da 
Indicação de Serviço do Vereador Laurici sobre a situação das galerias e bocas de 
lobo principalmente nas Ruas Duque de Caxias e Sete de Setembro lembrando que 
já tinha proposto um projeto para ser feita uma obra completa nessas ruas, pois 
quando da pavimentação foi aproveitado o mesmo manilhamento que existia, 
provavelmente com manilhas pequenas, e as ruas já tinham recebido um recape, por 
isso era de suma importância que o Poder Executivo junto com sua equipe técnica 
começasse a pensar para uma reestruturação para essas duas ruas, pois podiam 
observar nos dias de chuva pesada que as bocas de lobo estavam todas entupidas. 
Nada mais havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão e 
convocou a próxima sessão ordinária para quatorze de fevereiro no horário 
regimental, ficando lavrada a presente Ata que após ser achada de conformidade e 
aprovada foi assinada por todos os vereadores presentes. 
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