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ATA n.° 007/2019 

Ata da sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia doze de março de 2019, com a presença de todos os 
vereadores. No EXPEDIENTE foi lida e aprovada a ata da sessão ordinária do 
dia seis de março, que restou aprovada sem ressalvas. Em seguida foi lido o 
Projeto de Lei do Executivo de n.° 06/2019 - "Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS" para este exercício, encaminhado para análise 
das Comissões Permanentes, e as Indicações de Serviço de n.° 011/2019 
solicitando "Abertura de valetas e colocação de manilhas no loteamento ao 
lado do portal saída para Irati/Pr, mais precisamente aos fundos da tornearia 
Kloster e demais empresas ali estabelecidas", apresentada pelo Vereador 
Laurici, e n.° 012/2019 solicitando "Alargamento de 02 (duas) pontes na 
estrada que liga o município de Inácio Martins até a localidade de São 
Domingos, uma antes da chegada na empresa Santini e outra próxima a 
localidade de Campina Bonita", esta do Vereador Sidon Vieira. Na TRIBUNA o 
Vereador GILNELSON fez um balanço da semana dizendo que não podia 
deixar de registrar a inauguração da Super Creche com a presença do 
Secretário de Estado de Infra-estrutura e Logística, Deputado Sandro Alex, que 
esteve prestigiando o município nessa inauguração. Falou da importância da 
estrutura que ali foi montada para atender as crianças e que quando viam a 
inauguração de uma obra como essa começavam a sonhar mais alto e olhar 
mais a frente em se tratando de educação que era a base de tudo para a 
formação dos cidadãos, por isso ficava muito feliz em ver uma obra como essa 
sendo inaugurada. Lembrou a história da obra que tinha passado pela gestão 
do prefeito Junior em seu primeiro mandato; do senhor Lauri Setrinski; do 
senhor Valdir Cabral, depois o prefeito Marino, sendo concluída na atual gestão 
do prefeito Junior, numa história longa, mas que graças a Deus teve um final 
feliz. Falou sobre a SANEPAR que já estava presente no município para dar 
inicio às obras de esgoto da Vila Borges e esteve realizando um treinamento 
com alguns funcionários que deveriam trabalhar na obra, o que dava uma 
tranquilidade, pois a empresa já estava no município e as obras iriam 
acontecer, inclusive faria reparos nas ruas conforme solicitado pelo Vereador 
Jorge na sessão passada causados por obras da empresa, e isso era uma 
notícia importante porque começava uma grande obra também nessa vila, além 
da situação dos reparos que seriam feitos. Relatou também que nesta semana 
por determinação do prefeito foi implantada uma equipe para proceder a 
limpeza das ruas conforme já tinham observado no entorno da Câmara e na 
Rua Sete de Setembro que seria feita em todas as ruas, o que lhe deixava 
também bastante feliz pois a cidade merecia e isso dava mais um ânimo para 
os munícipes para que todos pudessem também fazer a sua parte e deixar a 
cidade mais bonita. A Vereadora SANDRA DANIEL falou de dois assuntos que 
mesmo distintos estavam fortemente ligados agradecendo inicialmente ao 
presidente por ter lhe dado a oportunidade de representá-lo na inauguração da 
Super Creche à qual dispensou comentários, pois a maioria dos pares 



 

024 

Câmara Municipal de Inácio 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

estiveram presentes e sobre isso o Vereador Gil já tinha falado brilhantemente, 
acrescentando que estava muito feliz por ter participado do evento e que 
quando olhava para as crianças lhe trazia um conforto, pois poderiam ser 
cidadãos melhores, considerando que ainda pecávamos muito em alguns 
aspectos, o que remetia ao segundo assunto que era o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado na última sexta feira. Sobre o Dia da Mulher falou que 
como única mulher representante nessa casa não poderia deixar de menciona-
lo apesar de que todos os dias eram das mulheres, mas ainda precisava ter um 
dia para lembrar e conscientizar a sociedade para que se evitassem as 
desigualdades de gênero que ainda presenciavam diariamente quando o 
machismo infelizmente ainda estava muito presente na sociedade e que 
inúmeras pesquisas mostravam o quanto a violência ainda prevalecia contra as 
mulheres. Trouxe alguns números de pesquisas que apontavam que no Brasil 
era registrado quase meio milhão de estupros a cada ano sendo um número 
muito alto onde infelizmente a maioria dessas pessoas eram crianças e 
adolescentes, o que deixava essa violência ainda mais triste; que a cada sete 
segundos uma mulher era vitima de violência física, e assim com tantos 
números de violência o pais que tanto amavam, em seu ponto de vista, ainda 
estava muito longe de ser um país desenvolvido, embora existisse uma lei 
instituída desde 2006 que visava proteger as mulheres, mas que infelizmente 
ainda não era tão efetiva na prática, o que lhe deixava muito triste como 
mulher, como política, como profissional, e nesse contexto destacava algumas 
mulheres que tinham feito história no país e que infelizmente as escolas não 
contavam as histórias dessas mulheres, pois se fossem analisar, a maioria das 
figuras que estudava-se no país era de homens e muito poucas de mulheres, 
destacando nesse contexto o trabalho de dona Zilda Arns que tinha feito muita 
diferença no país; da senhora Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada 
federal; de Bertha Lutz e Chiquinha Gonzaga que foram militantes feministas e 
tinham conseguido conquistar muitos dos direitos das mulheres; da Princesa 
Izabel e de Anita Garibaldi. Nesse momento destacou também a deputada que 
representava, Leandre Dal Ponte, que estava nesse dia em uma Convenção da 
ONU que discutia a questão das mulheres, da desigualdade e da discriminação 
que as mulheres ainda sofriam, infelizmente. Para encerrar trouxe uma frase 
especialmente para os pais presentes para que ensinassem aos filhos e a 
colocassem em prática: "Ensine seu filho a nunca agredir uma mulher e a sua 
filha a nunca perdoar uma agressão. O futuro agradece". O Vereador SIDON 
falou que já havia comentado com o prefeito durante a reunião das Comissões 
desse dia que tinha sido procurado por algumas pessoas da comunidade, 
famílias de pais de alunos que estavam perdendo aulas devido às estradas que 
não davam condições, contando que inclusive já havia recorrido às pessoas 
responsáveis, mas até o presente momento sem sucesso. Que considerava a 
educação uma prioridade, portanto deveriam olhar com bons olhos e como 
vereadores não poderiam ser coniventes em situações como essa que era 
preocupante, com alunos conforme já tinha repassado ao prefeito que já tinham 
perdido um mês de aulas no ano, indagando como deveria ser, pois esses 
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alunos poderiam perder o ano devido a uma irresponsabilidade suas enquanto 
gestores. Reafirmou que já havia recorrido às pessoas responsáveis e que 
achou correto usar a Tribuna para que ficasse registrado e assim pudesse 
apresentar para as pessoas e famílias que pediam um esclarecimento nesse 
sentido. Na questão de saúde disse que a reclamação estava muito grande 
pelas pessoas de sua comunidade e também deveriam ser tomadas 
providências se estava faltando médicos, mesmo sabendo que a dificuldade 
estava sendo devido ao fim do Programa Mais Médicos que estava no 
momento dificultando o atendimento devido a falta desses médicos que 
pararam com o trabalho por uma decisão a qual não tinha conhecimento, mas 
enfim, tinham que contratar médicos que estavam faltando ou fazer uma 
programação no Pronto Atendimento para que um desses profissionais fosse 
fazer atendimentos no interior nem que fosse a cada quinze dias, pois sabiam 
das dificuldades que existiam no interior e para a pessoa se deslocar teria 
gastos, considerando que o município tinha um alto nível de pessoas carentes 
no interior como todos conheciam, e assim tinham que facilitar a vida do povo e 
para isso o município deveria ter um atendimento ou um olhar melhor para 
essa parte também, pois saúde e educação eram prioridades, deixando 
registrado essa reclamação sendo um motivo para que fossem resolvidas 
essas situações. Encerrou pedindo ao líder do prefeito que repassasse aos 
responsáveis, pois situações como essas não poderiam deixar, sendo ruim 
para os vereadores, para o prefeito, e toda a administração. O Vereador 
NELSO comentou que nesse dia, a pedido do líder da oposição Vereador 
Laurici, falaria a respeito da visita do deputado Sandro Alex ao município por 
ocasião da inauguração da Super Creche. Falou que não poderiam deixar de 
comentar e sempre agradecer a esse deputado, atualmente Secretário de Infra-
estrutura do governo estadual; que a sua presença a convite do prefeito Benato 
tinha sido muito boa; que o secretário também tinha sido um dos grandes 
apoiadores na gestão do prefeito Marino tendo ajudado para essa obra da 
Supre Creche ser concretizada, na qual esteve presente na inauguração 
quando o secretário havia entregado um ônibus escolar para o município numa 
emenda de sua autoria. Contou que na chegada à cidade o deputado foi 
recepcionado aqui na Câmara Municipal por sua pessoa, o Vereador Laurici, os 
ex-prefeitos Marino e Lauri Setrinski e também do colega Vilmar, suplente de 
vereador, onde fizeram uma reunião após a inauguração. Quanto à 
inauguração disse que só tinham a agradecer por também terem parte nessa 
obra que tinha sido concretizada sabendo também o quanto era bem vinda 
para a população e para as crianças, na qual seu filho também iria estudar, e 
da importância para os pais que tendo seu filho numa creche teriam 
tranquilidade, por isso uma obra muito bem vinda para o município. Falou ainda 
que durante a visita além da entrega do ônibus atendeu o pedido do prefeito 
Benato para a pavimentação no entorno da Super Creche e da Escola Luiz 
Scheleder, prontamente atendido pelo secretário que já havia assinado no 
momento o compromisso, no valor de seiscentos mil reais, e que na conversa 
após a inauguração junto com o Vereador Laurici também solicitaram alguns 
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recursos de sua secretaria e já teria destinado aos dois mais quatrocentos mil 
reais para asfalto na cidade, para o qual deveriam conversar com o executivo 
sobre essa situação e incluírem em um projeto só, somando um milhão de 
reais em pavimentação na cidade. Lembrou que no ano passado enquanto 
deputado federal havia se comprometido com o grupo de trazer equipamentos 
para o município, que a princípio tinham falado em uma patrola, mas pediram 
para o mesmo ver a possibilidade de ser uma escavadeira hidráulica que seria 
muito melhor, pois como já tinha feito parte do executivo sabia o que era uma 
máquina dessa a campo trabalhando e a viabilidade dessa máquina era muito 
melhor do que uma patrola, e o secretário havia concordado e deveria fechar 
dessa forma. Ressaltou ainda que o deputado já havia colocado emendas para 
a saúde e educação para essa ano quando o Vereador Laurici acrescentou que 
também haviam solicitado uma emenda para o setor de esportes já tendo 
indicado qual comunidade do interior deveria receber, havendo mais essa 
possibilidade. O orador encerrou dizendo que tinha mais era que agradecer o 
deputado e atual secretário do governo estadual, Sandro Alex, por ter vindo até 
o município e aberto mais alguns recursos vindos muito em boa hora, e como 
tinha sido o deputado mais votado no município estava sendo reconhecido com 
seu trabalho e honrando cada voto que havia recebido. O Vereador GILBERTO 
BELLO iniciou reforçando a fala da Vereadora Sandra Daniel sobre o Dia 
Internacional da Mulher quando a vereadora citou nomes de mulheres 
importantes da história e teria esquecido que o país teve uma mulher eleita 
duas vezes Presidente da República pelo voto democrático, a Presidente Dilma 
Roussef, que mesmo tendo sofrido um processo de impeachment ficava na 
história como a única mulher presidente eleita democraticamente até então. 
Agradeceu a Vereadora Sandra por ter lhe representado na inauguração já 
comentada sendo a terceira vez que lhe representava, e nesse dia era uma ato 
muito importante do qual não pode se fazer presente mas foi muito bem 
representado. Contou que havia conversado com o prefeito no dia anterior 
sobre a viagem com o Vereador Sidon e outros companheiros até o gabinete 
do Deputado Hussein Bakri para tratarem sobre uma verba para auxiliar a 
associação dos estudantes universitários conforme foi feito no ano passado 
onde o deputado disponibilizou quinhentos mil reais em emendas para 
ofertarem ao prefeito, para que esse repassasse o restante do pagamento do 
transporte que seria em torno de vinte e quatro mil reais por mês em onze 
meses, e tinha ido repassar essa proposta ao prefeito; haviam conversado 
sobre esse assunto; que voltou animado da conversa e concordava com o 
prefeito que havia pedido um valor dobrado; que o prefeito concordava em 
repassar esses quinhentos mil para a associação, mas queria mais quinhentos 
mil para investir em outras áreas onde seria uma emenda de emergência, 
concordando com essa situação e com a fala do prefeito que repassaria mais 
esse valor para a associação, mas queria um milhão de reais em emendas. 
Ainda contou que nesse dia durante a reunião das comissões havia 
conversado com a diretoria da associação, pois estava uma confusão onde 
alguns alunos diziam que o prefeito não tinha aceitado, e explicou a situação 
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aos mesmos que somente no dia anterior tinha conseguido conversar com o 
prefeito, visto que após a visita ao deputado na mesma semana o prefeito 
estava em Brasília e após teve os feriados na semana do carnaval, mas tinha 
ficado animado com a conversa que teve com o prefeito e com o deputado 
acreditando que alguma coisa daria certo. Encerrou dizendo que durante a 
semana deveria estar indo até Curitiba para falar novamente com o deputado 
sobre essas emendas. Na ORDEM DO DIA desta sessão: segundo turno de 
votação do projeto de Lei do executivo n.° 03/2019, autorizando a celebração 
de acordo judicial com a empresa Stafim Execuções de Obras Ltda., aprovado 
novamente com o voto contrário do Vereador Jorge Ferreira de Almeida, 
passando a constar como Lei n.° 919/2019 - Autorização para celebração de 
acordo judicial nos Autos n° 0003331-87.2014.8.16.0095, que tramita na 1a 
Vara Cível da Comarca de Irati-PR. Do Legislativo, em segundo turno o projeto 
n.° 02/2019 do Vereador Jorge, foi aprovado com todos os votos e passou a 
constar como Lei n.° 920/2019 - "Declara de Utilidade Pública Municipal a 
"ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADDE DO 
ALTO DA TORRE, com sede no Município de Inácio Martins". Em primeiro 
turno foram votados os projetos de leis do executivo na seguinte ordem: n.° 
002/2019 - "Autoriza o Município a firmar Termo de Transação Extrajudicial 
para indenização de danos materiais causados pelo Município de Inácio 
Martins, Estado do Paraná"; n.° 004/2019 - "autoriza a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 
81, IX, da Lei Orgânica, e n.° 005/2019 - "autoriza a concessão de reposição 
salarial aos servidores municipais do quadro efetivo, incluindo professores, 
funcionários contratados por emprego público e educador residente no 
percentual de 3,75% (três virgula setenta e cinco por cento), relativo ao IPCA 
acumulado em 2018, acrescido de 0,42% de ganho real, totalizando 4,17% 
(quatro virgula dezessete por cento), e aos comissionados e agentes políticos, 
no percentual de 3,75% (três virgula setenta e cinco por cento), relativo ao 
IPCA acumulado de 2018". Todos foram aprovados por unanimidade sem 
receber comentários ao serem colocados em discussão. Também em primeiro 
turno o projeto 01/2019, do Vereador Jorge — "Proíbe a fixação e a cobrança de 
valor ou outra taxa mínima de consumo de água pela SANEPAR em Inácio 
Martins". Colocado em discussão o proponente defendeu a matéria explicando 
que a intenção era proibir a cobrança de taxas de água e esgoto sem o devido 
consumo, exemplificando alguns casos, e foi aprovado com todos os votos 
favoráveis. Encerrando as votações, também em primeiro turno o projeto de n.° 
04/2019 do Legislativo propondo reposição salarial aos servidores do quadro 
efetivo e aos agentes políticos e comissionados, também recebeu todos os 
votos favoráveis. Encerradas as votações iniciou-se a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL com o Vereador NELSO falando sobre o projeto do executivo para 
contratação por tempo determinado que por ter feito parte do executivo via que 
era excelente para o prefeito um projeto desse perfil e apenas ficava um pouco 
com medo de abrir um leque para muitas contratações, mas o prefeito estando 
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nesse dia na reunião das comissões detalhou qual era a sua intenção, que a 
principio seria para contratação de professores que estavam faltando bastante 
no quadro e alguns operadores de máquinas, e que talvez fechasse só nessas 
contratações, e assim acreditava que seria muito bom as contratações nesse 
modo para o executivo. O Vereador SIDON apenas agradeceu as presenças e 
desejou uma ótima semana a todos. O Vereador SIDNEI LOPES registrou 
também a inauguração da Super Creche parabenizando todos os envolvidos; 
as pessoas que organizaram a inauguração e ainda os que trabalharam desde 
o início da obra até o seu termino. Comentou que já havia sido protocolado o 
ofício junto ao senhor Marcos Dallegrave para agendarem a reunião sobre a 
situação do terreno para implantação do parque industrial, que em breve 
deveria dar retorno ao ofício para marcarem nova reunião. Comentou também 
as licitações que aconteceram no dia anterior para a reforma do ginásio de 
esportes e continuidade das obras do centro poli esportivo, na quadra de areia, 
onde a empresa VD Horny Junior, havia vencido para a obra da reforma do 
ginásio de esportes e a empresa Luz e Luz a obra do centro poli esportivo, e 
assim, após todo o trâmite de publicações e documentação seria assinada a 
ordem de serviço. Falou ainda em relação à limpeza de ruas que tinha sido 
muito bom esse início lembrando o que tinha falado em sessões anteriores 
sobre a execução da lei para cobrar dos munícipes os serviços de limpeza em 
terrenos baldios executados pelo município, e a prefeitura já estava fazendo a 
sua parte que era a limpeza das ruas. O Vereador LAURICI falou também da 
Super Creche sendo em sua opinião uma obra muito bonita, muito grande, 
moderna, uma obra digna de grandes cidades, e disse também da luta de 
vereadores e prefeitos que passaram durante esse período sempre buscando 
que a obra não ficasse paralisada, apesar de que por muitas vezes 
empreiteiras começavam e abandonavam, daí tinham que ser feitas novas 
licitações e assim demorou, mas saiu e agora o que esperava era que viesse a 
solucionar o problema da falta de vagas com as vagas oferecidas, que com 
certeza iria atender muito bem as crianças e também os pais que precisavam 
deixar seus filhos para trabalhar. Agradeceu muito os envolvidos e também o 
deputado e secretário Sandro Alex porque notava que não media esforços para 
ajudar esse município, independente de posições políticas. Falou de outro 
assunto que já haviam debatido, mas até o momento sem uma decisão por 
parte do executivo, com relação ao trânsito na cidade, contando que tinha sido 
cobrado por alguns moradores da Rua Rozendo Costa Cristo em que segundo 
os mesmos um incidente ali com um caminhão arrebentando alguns fios de 
telefone teria deixando o Posto de Saúde por algum tempo sem telefone. 
Lembrou que já havia cobranças para que fosse feita sinalização, pois essa rua 
não era para passar esses caminhões pesados e assim o município deveria 
começar a sinalizar visto que motoristas de fora ou até mesmo da cidade não 
sabiam se podia ou não, e acabavam entrando em ruas não permitidas. 
Disponibilizou-se para participar de reuniões que já estariam marcadas 
conforme o Vereador Sidnei havia lhe repassado, para assim não ficar apenas 
cobrando e também contribuir com alguma coisa. O Vereador DIMAS relatou 
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também as cobranças constantes sobre as estradas principalmente onde 
existia transporte de alunos contando de uma situação no Assentamento Santa 
Rita que tinha dois quilômetros de estrada que faltava recuperação e também 
tinham alunos que estavam há quase um mês também sem ir as aulas; que a 
comunidade de Bom Retiro contava com trechos também intransitáveis; que 
esteve no Mansani por ocasião do falecimento do senhor Jango Tobias e 
também foi muito cobrado pela mesma situação, e que essas pessoas pediam 
com urgência que fossem feitos reparos principalmente nesses pontos mais 
críticos onde os veículos não tinham como chegar para recolher os alunos. 
Deixou o pedido ao executivo para que tomasse as providências o quanto 
antes, pois estava ficando feia a situação e como vereadores do interior junto 
com o Vereador Sidon eram cobrados constantemente. Sobre as informações 
da SANEPAR disse ser uma notícia boa e esperava que logo também 
tomassem a decisão de concluir os poços artesianos lembrando que existiam 
no município cinco poços abertos, mas nenhum funcionando, e que também 
eram bastante cobrados quanto a isso. O Presidente também falou sobre a 
Super Creche dizendo que em toda coisa boa quem ganhava era o povo e 
nesse caso principalmente as mães para cuidar de seus filhos, e em relação ao 
Dia da Mulher disse que ficava feliz por essa grande obra, demorada, mas 
concluída, inaugurada, e que daria mais conforto e comodidade para que as 
mães pudessem trabalhar e deixar seus filhos lá, parabenizando também a 
todos os envolvidos, e ao Secretário Sandro Alex, um grande parceiro da 
região, sendo uma das maiores lideranças já aparecida até o momento na 
região centro sul e campos gerais, e esperava que em Inácio Martins se 
abrilhantasse com os votos e com as conquistas que trazia para o município. 
Para encerrar destacou novamente o Dia da Mulher dizendo que nunca podiam 
esquecer que a primeira moradia de todos nesse mundo foi dentro de uma 
mulher e por isso a mulher tinha que ser valorizada e respeitada. Nada mais 
havendo a ser tratado declarou encerrada a presente sessão e considerando a 
solicitação do Executivo Municipal através do ofício n.° 081/2019 convocou 
sessão extraordinária para o para o dia treze de março, quarta feira, às 
dezessete horas e trinta minutos, para votação em segundo turno do Projeto de 
Lei n.° 04/2019, aprovado em primeiro turno nesta sessão. Foi lavrada a 
presente ata que após lida e aprovada foi assinada pelos vereadores 
presentes. 
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