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ATA n.° 005/2021 

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

Ata da quarta sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da décima 
quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada no dia vinte e dois 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, foi colocada em discussão a Ata n.° 004/2021, 
da sessão do dia quinze de fevereiro, aprovada sem ressalva. Em seguida 
foram apresentadas as Indicações de Serviço de números 015/2021 - 
"Recuperação da Ponte do Rio Potinga que se situa na estrada principal, 
fazendo divisa entre os municípios de Inácio Martins e Cruz Machado"; n.° 
016/2021 - "Colocação de lombada e respectiva sinalização na Rua Pedro 
Stresser Sobrinho em frente à casa do Sr. Carlos Teixeira, conhecido como 
Carlos Gaita", e 017/2021 - "Colocação de placas que indiquem a necessidade 
de redução de velocidade, e colocação de lombadas no prolongamento da Rua 
Sete de Setembro", dos Vereadores Edmundo Vier, Laurici de Oliveira e Élcio 
Wszolek, respectivamente. Após serem lidas e comentadas pelos respectivos 
proponentes o presidente determinou que as proposições fossem 
encaminhadas ao executivo municipal. Ao encerrar o Expediente solicitou 
leitura do Artigo 58 do Regimento Interno que trata das lideranças partidárias 
solicitou então que, nos termos do Regimento Interno, os partidos qu 
compunham o Legislativo Municipal indicassem o mais breve possível a 
respectivas lideranças, assim como também o Executivo Municipal indicass 
sua liderança na casa. Na TRIBUNA o Vereador JULIO CANIDO MENDEZ s 
dirigiu ao presidente, vereadores, imprensa local e funcionários da casa par 
falar sobre as Audiências Públicas sobre os novos contratos de Pedágio d 
Paraná promovidos pela Frente Parlamentar sobre os Pedágios da Assemblei 
Legislativa do Paraná que vinha percorrendo todo o Estado e na quinta-feir 
esteve na Câmara Municipal de Guarapuava, onde todos os vereadores fora 
convidados, alguns como o Vereador Marino e o Vereador Laurici, além d 
Prefeito Municipal, estiveram representando o município, além de vários outro 
representantes da classe política, muitos presidentes de entidades e també 
de sindicatos, que também compareceram. Contou que acompanhou 
audiência de forma remota e repassou aos pares que o Deputado qu 
representava, Rodrigo Estacho, era totalmente contra a proposta do Govern 
Federal, e leu um trecho do que esse deputado postaria nas suas rede 
sociais: "Eu sou contra o novo modelo de pedágios proposto para o Paraná. 
proposta do Governo Federal não atende minimamente as expectativas d 
população e não corrige as injustiças e os absurdos que vem sendo praticada 
no nosso Estado nos últimos 25 (vinte cinco) anos. Garanto para vocês que n 
que depender de mim, o interesse Público e os direitos do Cidadã 
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Paranaense por preços justos serão colocados em primeiro lugar. Assim, fez 
um apelo aos demais vereadores e Presidente para que procurassem os seus 
representantes e pressionem para que buscassem um modelo de concessão 
que viesse de encontro ao povo paranaense. Também registrou sua 
participação no evento realizado no domingo anterior, o Trilhão lnalama, onde 
mais e 450 (quatrocentos e cinquenta) pilotos se inscreveram, sendo muitos 
até de outros estados. Parabenizou o Moto Clube INALAMA na pessoa do seu 
Presidente Luciano Oliveira, e também a Gestão Municipal na pessoa do Chefe 
de Departamento de Esportes Jaime Alexandre dos Santos e sua equipe, 
enfatizando que esse era um evento esportivo, mas acabava envolvendo a 
parte turística, divulgando o município e dando oportunidade para empresários 
locais que prestaram serviço de alimentação, distribuição de bebidas, vendas 
em geral, inclusive serviço de lavagem de motos onde um empresário local 
tinha montado uma estrutura para prestar este serviço aos participantes, e 
enfim, era um evento que enchia o município de orgulho e estava se tornando 
oficial no calendário municipal. O Vereador LAURICI também falou da 
Audiência Pública sobre os pedágios na qual juntamente com o Vereador 
Marino e o prefeito Junior Benato se fez presente representando o município, 
ocasião em que o prefeito tinha feito uso da palavra reafirmando que lá 
estiveram presentes muitos deputados estaduais e federais dentre eles a 
Deputada Estadual Cristina Silvestri, o Deputado Estadual Artagão Junior, os 
mais conhecidos aqui da região, os também deputados estaduais Requião 
Filho e Luiz Cláudio Romanelli, entre outros que estavam presentes, e até onde 
tinha conseguido acompanhar seus discursos todos tinham sido unânimes em 
dizer que eram contra esse modelo de pedágio que estava sendo discutido 
aqui no Paraná. Citou também que representantes da sociedade civil fizeram 
uso da palavra e além de defender uma forma diferente da que estava send 
colocada nos pedágios cobraram que fosse revisto o modelo que estava send 
colocado para a população. Após, falou sobre as Indicações de Serviç 
apresentadas pelos vereadores contando que tinha feito um pedido direto a 
Chefe de Gabinete Douglas Pasqualin porque no dia que uma equipe d 
município estava fazendo um trabalho na Rua Pedro Stresser Sobrinho fo 
comunicado e como os moradores tinham pedido a colocação da lombada qu 
havia indicado nesse dia, e tendo repassado isso diretamente ao Chefe d 
Gabinete a resposta do mesmo foi de que quando os vereadores tivesse 
algum pedido relativo ao trânsito deveriam encaminhar ao presidente d 
Conselho Municipal de Trânsito e não a prefeitura. Quanto a essa orientaçã 
expressou que não concordava com isso porque seria mais prático fazerem a 
indicações diretamente ao executivo e este repassar ao Conselho de Trânsit 
para que o Conselho deliberasse sobre o assunto, se havia possibilidade d 
serviço ou não, e baseado nisso tinha feito sua indicação ao executivo ness 
dia, assim como o Vereador Élcio também tinha feito. Ainda em relação a 
conselho de Trânsito contou outra reclamação que tinha recebido na seman 
anterior de moradores da Rua Benjamin Constant, sobre a qual o Vereado 
Élcio também tinha sido procurado, a respeito de caminhões que estava 
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trafegando carregados naquela rua, a qual sabiam ser uma via em uma região 
onde a estrutura da rua não suportava muito peso, pois era uma região de 
banhado, e assim deixava esse questionamento com relação as indicações, se 
continuavam fazendo ao Executivo ou ao Conselho de Trânsito, e junto com o 
Vereador Élcio durante a semana estariam oficiando o referido Conselho com 
relação a situação daquela rua, pois já era definido que a rua em que 
caminhões transitariam carregados seria a Rua Duque de Caxias. Concluiu que 
entendia que as vezes um caminhão que estivesse passando por essa rua 
podia ser de alguém que morasse na rua e precisava pousar com seu 
caminhão carregado, mas eram exceções, e se isso estivesse acontecendo 
com frequência o Conselho de Trânsito deveria se manifestar. Na ORDEM DO 
DIA constou o segundo turno de votação do Projeto de Lei do Executivo 
número 04/2021 - REFIS 2021 e do Legislativo de número 02/2021, proposto 
pelo Vereador Élcio Wszolek declarando de Utilidade Pública a Associação de 
Mulheres de Góes Artigas. Em discussão os projetos não receberam 
comentários e aprovados com todos os votos favoráveis passaram a constar 
respectivamente como Lei n.° 982/2021- "Institui o Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS, no município de Inácio Martins, para o exercício de 2021" e Lei 
n.° 983/2021 - "Declara de Utilidade Pública Municipal a "Associação Comunitária 
de Mulheres Rurais Casa da Cultura de Góes Artigas". Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador JULIO destacou e agradeceu ao executivo pelo 
atendimento á Indicação de Serviço apresentada junto com o vereador Élcio 
que solicitou corte da grama no estádio municipal de futebol e limpeza de seu 
entrono, cujo serviço já tinha sido executado, parabenizando a equipe que 
prontamente vinha lhes atendendo nas indicações. O Vereador ISMAEL falou 
sobre o comentário do Vereador Laurici em relação ao encaminhamento de 
pedidos disse que queria acreditar que não iria haver problema nenhum na 
questão do atendimento das Indicações de Serviço porque acreditava que essa 
atribuição com relação ao Conselho de Trânsito poderia ser feita tod 
administrativamente e podia garantir que isso não iria trazer impacto negativ 
ao pedido dos vereadores. Comentou as audiências públicas realizada 
durante a tarde desse dia e enfatizou a questão da saúde onde tinha sid 
colocado sobre as vacinações em relação ao COVID o que lhes trouxe um 
preocupação e uma informação que já tinha ouvido falar, comprovada ness 
dia com a coordenadora enfermeira Silvane Gavronski, a qual explicou que n 
cadastro dos povos indígenas havia um cadastramento de noventa pessoa 
que seriam atendidas e na realidade a demanda acima de dezoito anos seri 
de sessenta e sete pessoas da aldeia e assim estava havendo um sobra d 
vacinas de vinte e sete doses e o questionamento que fizeram foi quanto 
validade das vacinas e como iria se proceder com relação a essas doses qu 
estavam sobrando visto que nesse momento existia uma necessidade muit 
grande para pessoas de grupos de risco ou pessoas acima de sessenta ano 
que também eram uma prioridade e não se tinha uma decisão por parte d 
Quarta Regional de Saúde ou por parte do Governo do Estado, nem um 
orientação concreta para a Secretaria Municipal de Saúde que desse a garanti 
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de que poderiam usar as vacinas que estavam sobrando e não tinham sido 
determinadas para alguma outra faixa etária ou algum outro grupo de risco. 
Explicou que tinham feito esse questionamento durante a audiência e fez um 
pedido ao presidente, propondo também aos demais vereadores se quisessem 
assinar juntos, para que fosse enviada uma solicitação de informação para a 
Quarta Regional e também ao Governo do Estado para que houvesse um 
posicionamento de imediato, pois era de extrema necessidade que houvesse 
esse posicionamento e essa orientação também para a Secretaria Municipal 
para que pudessem tomar essa decisão e de fato fossem usadas essas 
vacinas que estavam sobrando, sendo esse o seu pedido. Após a fala do 
Vereador Ismael o presidente complementou que estava muito bem esclarecido 
pelo vereador e também achava de extrema importância oficializar a Regional 
de Saúde, pois havia mais pessoas que necessitavam e podia acabar 
perdendo a prazo de validade das vacinas, e assim achava que seria 
importante todos os vereadores oficializar. O Vereador ÉLCIO comentou o 
trabalho realizado nas estradas rurais ao longo da semana anterior falando em 
especial da estrada de Quarteirão dos Stresser sentido Colônia Dallegrave, a 
qual esteve visitando, e disse que merecia um destaque à Secretaria de 
Transportes, Obras e Urbanismo pelo trabalho muito bem feito. Também 
destacou o pronto atendimento por parte do Executivo à solicitação feita junto 
com o Vereador Julio para a limpeza no estádio municipal, para a qual também 
pode constatar o trabalho efetivado. Nada mais havendo a ser tratado declarou 
encerrada a presente sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 
primeiro de março, às dezoito horas, ficando lavrada a presente ata que após 
lida e achada de conformidade segue assinada pelos vereadores presentes. 
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