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ATA n.° 005/2022 

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

# Câmara Municipal de Inácio Martins 

Ata da terceira 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 quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, presidida pelo Vereador Élcio Wszolek, registrada a presença de todos os 
vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE e considerando o envio antecipado das Atas 
de números 001 e 002 de 2022, das Sessões Extraordinárias dos dias 20 e 21 de 
janeiro, e da Ata n.° 003 de 2022, da Sessão Ordinária do dia 1.° de fevereiro, nos 
termos do Artigo 159 do Regimento Interno o Presidente declarou aberta a 
discussão e votação das mesmas, as quais restaram aprovadas com os votos 
favoráveis de todos os vereadores. Em seguida solicitou a leitura dos Projetos de 
Leis do Executivo de números 005/2022 - Autoriza o Executivo Municipal alterar o 
Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, e proceder a 
abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do município no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); n.° 006/2022 - Institui o Programa de Recuperação Fiscal 
- REFIS, e n.° 007/2022 - Institui o Programa Bolsa Atleta, no âmbito do municipio 
com o objetivo de beneficiar atletas amadores. Todos os projetos foram 
encaminhados para análise das Comissões Permanentes. Após, solicitou a leitura do 
Ofício 034/2022 do Executivo em resposta à solicitação do Vereador Marino 
Kutianski procedida através do Ofício n.° 144/2021, que havia encaminhado os 
Requerimentos n.° 006 e 007/2021, do mesmo vereador, cujo pedido de informações 
foi reiterado através do ofício n. 010/2022, encaminhado ao Executivo também pelo 
Vereador Marino. Após a leitura do ofício e também das respostas aos 
Requerimentos que vieram anexos ao mesmo o Presidente determinou que fosse 
encaminhada cópia da documentação ao Vereador Marino Kutianski e arquivado o 
documento original. Ainda constaram as Indicações de Serviço de proposição do 
Vereador João Devarci Prestes de n.° 010 e 011/2022 solicitando "Recuperação nas 
estradas da comunidade de Góes Artigas até a propriedade do senhor Juraci 
Miranda, conhecido como Baiano" e "Recuperação nas estradas da comunidade de 
Matão de Cima, entrada da propriedade de Antonio Valdomiro e da propriedade do 
Sr. Geovane Boeira", e de n.° 012/2022, do Vereador Marino solicitando 
"Reestruturação e alargamento da ponte de acesso ao Assentamento Fazenda 
Velha visando à passagem de máquinas para colheita da safra de soja que iniciaria 
já nos próximos dias, como também recuperação e melhorias nas estradas dentro do 
referido assentamento". Após as leituras e devidamente comentadas por seus 
proponentes todas as Indicações após foram encaminhadas para o Executivo 
Municipal. Para encerrar o Expediente constou a leitura do Edital de Convocação de 
Audiência Pública n.° 001/2022 para Audiência Pública de Avaliação e 
Acompanhamento das Metas Fiscais pelo Poder Executivo Municipal, referente ao 
terceiro quadrimestre do Exercício 2021, a ser realizada no Plenário da Câmara 
Municipal no dia 21 de fevereiro, às quinze horas. Em seguida iniciou-se o uso da 
TRIBUNA onde apenas o Vereador DIMAS relatou a visita do Deputado Artagão 
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Junior na última sexta-feira, dia onze de fevereiro aonde veio fazer a entrega de três 
veículos e de um caminhão coletor de fossa, caminhão esse que seria usado na 
limpeza de fossas tanto no quadro urbano como no interior dizendo que estava 
sendo muito necessário, seria muito útil para o município e tinha vindo numa boa 
hora, além de três veículos Gol sendo que um dos veículos era um pedido que 
tinham feito para a Deputada Leandre quando estava junto a deputada o presidente 
da casa e também o Vereador Julio, e na ocasião tinha elaborado esse ofício 
pedindo esse automóvel para atender as necessidades do interior, pois o município 
estava só com um veículo Pálio que já vinha apresentando problemas mecânicos e 
os médicos, dentistas, e o pessoal da saúde sempre estavam tendo problemas com 
esse carro. Assim, disse que tinha que agradecer muito ao Deputado Artagão e a 
Deputada Leandre pela disponibilidade desses veículos que seriam de grande 
importância para o município. Na ORDEM DO DIA constaram em segundo turno de 
votação os Projetos de Leis do Legislativo de n.° 001, 002 e 003 de 2022, aprovados 
em primeiro turno na sessão do dia sete de fevereiro. Os projetos foram aprovados 
com todos votos favoráveis sem receber comentários dos vereadores e passaram a 
constar como Lei n.° 1011/2022 - "Revoga a Lei Municipal 973/2020 com efeitos 
retroativos e concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo 
Municipal do quadro efetivo e comissionados, no índice de 4,31% (quatro virgula 
trinta e um por cento), a partir 1.0  janeiro de 2022"; Lei n.° 1012/2022 - "Revoga a 
Lei Municipal 981/2021 com efeitos 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 Lei n.° 1013/2022 - "Revoga a Lei Municipal 981/2021 com efeitos 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", todas encaminhadas para sanção. Em primeiro 
turno de votação constou o Projeto de Lei do Executivo de n.° 020 de 2021 o qual 
propunha a autorização para o Executivo doar um imóvel urbano para a Mitra 
Diocesana de Guarapuava - Paróquia Nossa Senhora Aparecida, CNPJ n.° 
75.643.148/0031-69, para que fosse utilizada como sede da Capela Nossa Senhora 
de Fátima com as condições de uso previstas nos artigos da lei. O projeto não 
recebeu comentários e foi aprovado pela maioria registrando-se apenas o voto 
contrário do Vereador Laurici José de Oliveira. O Projeto de Lei 023 de 2021, 
também do Executivo, propondo instituir no âmbito do município gratificação pela 
participação em órgãos de deliberação colegiada do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Inácio Martins - INÁCIOMARTINSPREV, autarquia gestora 
do Regime Próprio de Previdência Social do município de Inácio Martins, igualmente 
foi aprovado com todos os votos favoráveis sem ter recebido comentários durante a 
discussão. Encerrando as votações constou ainda a aprovação em primeiro turno, 
com todos os votos favoráveis, do Projeto de Lei do Legislativo n.° 010/2021 de 
proposição dos Vereadores Élcio Wszolek, Julio Armando Ganido Mendez e Marino 
Kutianski propondo declaração de Utilidade Pública à Associação de Moradores 
Nossa Senhora de Fátima - ANSEFA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.° 
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43.372.326/0001-52, com sede na Rua Genauro Pacheco Gomes, n.° 728, Centro, 
em InácioMartins, Paraná. Sendo as matérias para votação iniciou-se a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador JULIO ARMANDO utilizando o espaço 
para fazer um agradecimento a todos os vereadores pela preocupação enquanto 
esteve positivado com a COVID, que graças a Deus tinha sido acometido de uma 
forma que não teve sintomas, e assim agradecia em seu nome dizendo que ficava 
feliz em saber que todos aqui da casa que tiveram esse vírus tinham se recuperado, 
alguns com agravamento maior, mas todos em plena recuperação. O Vereador 
MARINO comentou que na semana anterior esteve nas comunidades de Rio Claro e 
Tancredo Neves onde até se encontrou com o Vereador Dimas, dizendo que via 
uma preocupação muito grande até no próprio serviço que estava sendo feito na 
estrada geral ligando ao Gavazzoni porque a falta de colocação de material em cima 
da estada e também como o Vereador João Prestes tinha falado a questão de 
abertura de escoamento, era um trabalho que num curto espaço de tempo com as 
chuvas que viessem seria um trabalho jogado fora. Também falou sobre a questão 
da comunidade Tancredo Neves onde o Vereador Dimas já tinha feito várias 
Indicações de Serviço e como também vinha acompanhando aqui na Câmara de 
Vereadores via o descaso que estava acontecendo com aquela comunidade onde 
tinha alguns lugares que desde 2015 não tiveram recuperação nenhuma para os 
moradores e tinha ficado impressionado com a falta de serviços e por aquela 
comunidade não estar sendo atendida pelo Poder Público, falando para ficarem 
registradas essas duas questões. Sendo apenas os dois vereadores inscritos e nada 
mais havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a 
próxima sessão ordinária para o dia vinte e um 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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