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S.  Câmara Municipal de Inácio Martins 
y 	 ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 005/2023 

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

Ata da quinta 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 vinte e sete de fevereiro de dois mil e 
vinte e três, presentes na sessão todos os vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE 
considerando o envio antecipado da Ata n.° 004/2023, da sessão do dia quinze de 
fevereiro, nos termos regimentais a mesma foi colocada em apreciação e 
aprovada com todos os votos favoráveis. Em seguida constou a apresentação do 
Projeto de Lei n.° 002/2023 do Legislativo - "Institui o Programa Jovem Aprendiz 
no âmbito do município de Inácio Martins", de proposição dos Vereadores Elejo, 
Laurici, João, Julio e Marino, encaminhado para as Comissões Permanentes. 
Após, constou as Indicações de Serviço apresentadas na seguinte ordem: 
Indicação n.° 016/2023 - "Reorganização das Equipes de Saúde da Família 
visando o atendimento por profissional de Fisioterapia principalmente nas equipes 
da área rural", Vereador Jorge Boeira; n.° 017 - "Patrolamento e cascalhamento 
na estrada rural, saída da comunidade de Santa Rita, passando pela frente das 
propriedades do Sr. Donacilho Correia e da Sra. Maria Dolores, terminando na 
propriedade da Sra. Erondina e Sr. Amado" e "Patrolamento e cascalhamento na 
estrada rural, desde a comunidade de Santa Rita até a comunidade de Matão de 
Cima", Vereador Bello; n.° 018 - "Manutenção e melhorias no prolongamento da 
Rua Cacique Inácio da Silva na Vila São Roque", Vereadores Bello, Élcio e Julio 
Armando; n.° 019 - "Recuperação e melhorias em via vicinal no Quarteirão dos 
Vieiras, que liga a estrada principal da localidade de São Domingos, passando 
através da propriedade dos senhores Daniel Vieira e Celso Pontes, até a 
propriedade do senhor Louriston Pontes", e n.° 020 - "Patrolamento e 
cascalhamento nas ruas da comunidade Jaguatirica", Vereador Laurici, todas as 
Indicações encaminhadas para o Executivo Municipal. Em seguida a leitura do 
Oficio 12/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Requerimento 
01 de 2023 apresentado pelos Vereadores Élcio e Julio, que requereu 
informações sobre a empresa responsável pela contratação dos serviços médicos 
no município, e determinou que fosse encaminhada cópia do ofício e demais 
documentos que o acompanhavam aos vereadores proponentes, deixando à 
disposição dos demais vereadores. Encerrando as leituras o Oficio n.° 115/2023 
do TCE — PR comunicando sobre as Prestações de Contas do Executivo, 
Exercício 2021, de responsabilidade do senhor Edemetrio Benato Junior. Após a 
leitura o Presidente a publicação da "NOTIFICAÇÃO" referente às contas do 
Exercício de 2021, como também fosse informado no site desse Poder Legislativo 
Municipal sobre o recebimento do Acórdão n.° 265/2022, e encaminhou para a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para emissão de Parecer e 
apresentação de Projeto de Decreto Legislativo opinando pela aprovação ou 
rejeição do Parecer Prévio do TCE/PR. Informou que nos termos do Artigo 296 do 
Regimento Interno o ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO n.° 265/2022, da 
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Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

Primeira Câmara, do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, 
referente às contas do município de responsabilidade do Senhor EDEMÉTRIO 
BENATO JUNIOR, (gestor no exercício de 2021), cujo PARECER PRÉVIO 
recomendou a "REGULARIDADE" das contas, permaneceria após a publicação, 
em mídia digital, a disposição dos vereadores e durante sessenta dias ficaria a 
disposição da população na Secretaria Administrativa, para consultas. Sem 
inscritos para a TRIBUNA e sem matérias na ORDEM DO DIA passou-se para a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador EDMUNDO VIER falando sobre a 
COPEL que vinha trazendo bastante transtornos principalmente na sua região, 
acreditando que também na região dos Vereadores Jorge e Ismael que eram do 
interior, e que demais vereadores também vinham recebendo grandes 
reclamações da rede de luz por desligamentos por muito tempo, passando de 
vinte e quatro horas, o que causava grandes transtornos para as empresas e 
também para os usuários, pois essas quedas de energia vinham queimando 
muitos aparelhos eletrônicos que ficavam conectados e pensava que juntos com 
os demais vereadores, prefeito e vice, deviam encaminhar oficio para a COPEL 
para verem o que vinha acontecendo, pois com seus quarenta e oito anos de 
idade nunca tinha visto a COPEL fazer a remoção de cabos e talvez essa fiação é 
que estivesse causando esse grande transtorno e problemas a todos os usuários, 
mas esperava que juntos conseguissem melhorar esta situação a todos que 
precisavam desse órgão. O Vereador ÉLCIO contou ter recebido durante a última 
semana solicitação que não tinha transformado em Indicação em virtude de que o 
Vereador Dimas já tinha solicitado e documentando através de Indicações de uma 
forma constante, que era a melhoria da estrada que ligava a comunidade de Rio 
Claro à Aldeia Indígena Rio da Areia; que tinha sido procurado por professores 
que atuavam na rede estadual na escola Indígena Arandú Miri e relataram as 
péssimas e precárias condições daquela estrada, então, não podia deixar de dar 
a sua contribuição e fazer o pedido aos vereadores da base do Executivo que 
solicitassem essas melhorias tendo em vista que não apenas os professores que 
ali atuavam, mas também a comunidade indígena estavam enfrentando grandes 
dificuldades de locomoção. O Vereador JOÃO falou das comunidades de Faxinai 
do Posto e Florestal que estavam com problemas nas estradas e tinham alunos 
que não estavam indo à aula por causa das estradas que com poucos e bem 
rápidos serviços seriam resolvidos, mas tinha que ser com cascalho, e o que mais 
lhe preocupava também era na região de São Domingos, na comunidade de 
Quarteirão dos Vieiras, onde tinha bastante alunos que estavam com dificuldade 
para sair, um pouco mais a frente da comunidade, próximo ao senhor Laurentino 
Tivico Vieira, e também do Belazuinho, que tinha uma chácara para frente onde 
também estava com problemas, e também pediu aos vereadores da base para 
que conseguissem resolver e as crianças pudessem ir às aulas no dia a dia. Nada 
mais havendo foi encerrada a sessão ficando convocada nova sessão ordinária 
para o dia teis de março, às dezoito horas, ficando lavrada a present Ata que 
após lida 	achada de conformida da por to 	vereadores 
presentes 
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