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ATA n.° 007/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO DIA QUINZE DE MARÇO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM. 

Ata da sexta sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da décima quinta 
legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada de forma virtual através do aplicativo Google Meet no dia quinze de 
março de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. Além do presidente Vereador 
Edmundo Vier se fizeram presentes na sessão os vereadores Élcio Wszolek, 
Gilberto Bello, Ismael Padilha, João Prestes, Jorge Boeira, Julio Ganido 
Mendez, Laurici de Oliveira e Marino Kutianski. Ao iniciar o EXPEDIENTE, 
considerando o envio antecipado da Ata n.° 006, da Sessão Ordinária do dia 08 
de março, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno, o presidente 
colocou a mesma em discussão, a qual foi aprovada com todos os votos 
favoráveis. Em seguida solicitou a leitura do Requerimento n.° 002/2021 do 
Vereador Marino Kutianski o qual solicitava ao Executivo Municipal as 
seguintes informações: "Qual o valor total aplicado na construção da ponte 
conhecida como Ponte da Sapecadeira (Leonópolis, Rio da Areia), oriundos de 
recursos federais; qual o ano que a referida obra foi finalizada, e qual o valor 
aplicado pelo município em forma de contra partida". Nos termos do Artigo 223, 
inciso oito, parágrafo único, e do Artigo 241, parágrafos primeiro e segundo do 
Regimento Interno, o presidente colocou a proposição em discussão e o 
proponente explicou aos pares sobre a licitação nos termos descritos na 
justificativa do documento, se sendo colocado em votação recebeu todos os 
votos favoráveis e tendo sido aprovado em turno único, seguiu para ciência e 
providências do Executivo Municipal. Após, constaram as leituras das 
Indicações de Serviço na seguinte ordem: Indicação de serviço n.° 019, do 
Vereador Laurici - "Limpeza, manutenção, monitoramento e/ou instalação de 
câmeras de segurança no espaço existente junto ao Posto de Saúde Central 
(parque, academia e quadra de areia), nas Ruas Rosendo Costa Cristo e 
Visconde de Guarapuava"; Indicação de Serviço n.° 020, do Vereador João 
Prestes - "Implantação de um Poço Artesiano para atender a comunidade de 
Faxinai do Posto"; Indicação de Serviço n.° 021 - "Manutenção na rede de 
iluminação pública na Rua Antonio Jacinto de Campos entre as Ruas Visconde 
de Guarapuava e Generoso Marques com substituição de lâmpadas 
queimadas caso necessário, e avaliação sobre a possibilidade de colocação de 
lombadas na mesma rua, entre as ruas Visconde de Guarapuava e Generoso 
Marques", e n.° 022 - "Manutenção na rede iluminação pública da comunidade 
de Góes Artigas com substituição de lâmpadas", estas do Vereador Élcio. 
Encerrando do Expediente, o comunicado da Assembléia Legislativa do Paraná 
informando que como medida de enfrentamento da covid-19, temporariamente 
deixaria de estar realizando atendimento presencial de prefeitos, vereadores, 
demais autoridades e assessores em suas dependências. Na TRIBUNA o 
Vereador JULIO falou sobre um poço artesiano na comunidade de Papagaios 
que ainda não estava ativado e tendo sido procurado por moradores da 
comunidade para buscar soluções a respeito desse problema, nesse dia pela 



23 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 	

PI  

manhã em contato com o Secretário do Meio Ambiente Eder Lopes lhe 
informou melhor sobre a situação explicando que a parte que cabia à prefeitura 
municipal estava finalizada, sendo a construção da casa de tratamento com a 
mesma já cercada, e a colocação da rede de distribuição para os usuários e 
colocação da caixa de água; que a SANEFAS já tinha sido acionada, feito uma 
visita no local e uma vistoria e também já havia feito licitação para contratação 
de uma empresa especializada que iria dar andamento e fazer a instalação, 
pois o projeto já tinha sido aprovado, porém, o que o secretário também lhe 
repassou, foi que essa empresa iria fazer a ativação de mais dez poços 
artesianos e dentro dessas tinham algumas que estavam elencadas como 
prioridade, o que não era o caso da comunidade de Papagaios. Contou ainda 
que o secretário lhe explicou que o município já estava buscando colocar essa 
comunidade como prioritária para agilizar essa demanda e decidiu que ainda 
durante a semana estaria enviando oficio à SANEPAR solicitando também esta 
prioridade, visto que era o poço artesiano mais antigo do município e ainda não 
estava em funcionamento e assim acreditava que os pares também 
concordavam com essa demanda que já era uma reclamação antiga, pois 
ainda durante a campanha eleitoral e também em outra oportunidade quando 
estava atendendo na comunidade já tinha recebido esse relato e assim 
acreditava que esse ofício iria dar um pouco mais de força para que a 
comunidade fosse também tratada como prioridade. O Vereador LAURICI fez 
um breve relato para falar um pouco do que vinha ouvindo e do que pensava a 
respeito do último Decreto do governo estadual falando que raramente usava a 
Tribuna para fazer críticas, mas esse último Decreto do no seu entendimento 
não vinha surtindo efeito porque na verdade só tinha vindo a prejudicar e atingir 
os pequenos comerciantes deste município. Disse que para si, que tinha um 
subsidio e para sua esposa que era funcionária do município e do estado, tinha 
condições de se manter por um período mais longo com seu pequeno comércio 
fechado, mas falava em nome dos pequenos comerciantes que tinham 
funcionários e que pagavam aluguel, pois vinha acompanhando a grande 
dificuldade desse pessoal em manter suas portas abertas e gerando, mesmo 
que fosse apenas um ou dois empregos. Ainda comentou que pelo que tudo 
indicava e conforme o cenário da pandemia que vinham acompanhando nos 
últimos dias provavelmente poderia haver um novo fechamento no estado e os 
pequenos comerciantes já não estavam aguentando mais a situação, e com um 
novo fechamento muitas empresas também podiam vir a fechar e em muitas 
vezes sendo o único meio de sobrevivência até arriscavam abrir seu comércio 
mesmo desobedecendo algumas ordens do Decreto, sendo esse um desabafo 
mesmo com relação à forma como esse Decreto tinha sido estabelecido. Disse 
que particularmente não era contra o fechamento, mas deveria ter sido feito de 
uma forma mais organizada e melhor pensada para que esse fechamento 
surtisse os efeitos esperados. Falou sobre o projeto do Vereador Julio 
propondo a inclusão dos profissionais ativos da educação municipal 
(professores e profissionais necessários para retomada da estrutura escolar) 
na primeira fase do grupo prioritário do Programa de Vacinação para combate 
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e erradicação do vírus COVID-19, para dizer que entendida a verdadeira 
intenção do vereador em ter colocado esse projeto e era uma pena que não • 
podiam estar aprovando nesse momento por ser um projeto que mesmo que 
aprovassem sabiam que não surtiria efeito haja visto o seu vício de iniciativa e 
também pela ilegalidade, mas disse ao Vereador Julio que era parceiro se 
pudesse contribuir com algumas idéias para que pudessem estar analisando 
mais adiante uma forma de os funcionários da educação serem amparados 
pelo município para serem imunizados; que neste momento era totalmente 
contra o retorno das aulas nos municípios para o que achava que o executivo 
estava tomando essas precauções, e enquanto não houvesse a vacinação 
desses profissionais defendia que as aulas presenciais não ocorressem; que já 
teve no ano passado praticamente um ano inteiro sem as aulas presenciais e 
assim devia se esperar até que houvesse a vacinação dos educadores por 
parte do governo do estado, federal, ou até mesmo do município, para que 
tivessem uma maior segurança com relação a saúde. Ainda fez um link com a 
situação do estado em que o governo ao mesmo tempo em que queria o 
fechamento dos pequenos comércios queria o retorno das aulas presenciais 
colocando em risco a saúde dos alunos e também do pessoal da educação. 
Com  relação a iluminação pública lembrou que também tinha um pedido ao 
qual o Vereador Ismael lhe repassou a informação de que estava sendo licitado 
os equipamentos para esse trabalho de manutenção da iluminação e nesse dia 
tinha recebido de um morador da Rua Duque de Caxias que nessa rua também 
existiam luminárias queimadas e estaria também encaminhando alguns 
pedidos ao executivo para que ficasse de conhecimento do mesmo e assim 
que a empresa contratada estivesse apta a fazer esses reparos os mesmos 
pudessem ser feitos. Na ORDEM DO DIA constaram o primeiro turno de 
votação do Projeto de Lei n.° 005/2021, do Executivo, sobre a autorização para 
concessão de uso de uma sala na Bilioteca Cidadã e n.° 006/2021 para 
introduzir alterações na descrição, tarefas e requisitos ao cargo de Fiscal I, 
constante do Anexo V, da Lei Municipal n.° 482/2009 (Sistema de Classificação 
de Cargos/Empregos, e o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Poder 
Executivo Municipal). Na discussão apenas o Vereador Élcio destacou para dar 
uma ênfase especial ao primeiro projeto e dizer que essa iniciativa que toda 
ação que tratava da educação, da promoção e expansão das possibilidades de 
educação era muito bem vinda e assim essa era uma iniciativa importante, e 
valia destacar que ainda tinham muitos jovens e adultos que não podiam dar 
continuidade nos estudos e seguir um caminho acadêmico em virtude das 
questões do trabalho e da distancia, e a abertura ao ensino universitário na 
modalidade EAD viria auxiliar essas pessoas, e o projeto 006 não recebeu 
comentários. Em votação ambos foram aprovados com todos os votos 
favoráveis. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILBERTO BELLO falou 
que na semana anterior trabalhou no interior na região de Rio Claro e 
Gavazone e queria destacar a realidade das estradas desde o Assentamento 
Santa Rita até o Matão de Cima que estavam complicadas devido a muita 
erosão ocorrida por causa das chuvas, e lá estava muito dificultoso para o povo 
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e queria levar a conhecimento do prefeito para atendimento daquelas 
comunidades, nas quais estava difícil o acesso. Em relação ao projeto do 
Vereador Julio já comentado pelo Vereador Laurici disse que se fossem olhar a 
situação da pandemia no último sábado tinham cerca quinhentas pessoas no 
mercado do Hélio Stroparo e aquele povo estava todo na frente trabalhando ali, 
os caixas e demais funcionários, estavam expostos, e no comércio no dia de 
paralisação em que tiveram que fechar os funcionários não ganharam o dia de 
trabalho e tendo conversado com um amigo seu que era empresário o mesmo 
lhe disse que se fechasse as empresas não pagaria seus funcionários e isso 
afetava a todos; que a dificuldade, a insegurança, e a pandemia iam longe 
ainda e todos estavam a mercê e inseguros e agora tinha o medo generalizado 
pela falta de UTI's sendo um terror que estava andando junto do povo devido a 
falta de leitos que até o ano passado não tinha, então, via assim que todas as 
classes e o povo em geral estavam a mercê do Corona vírus e não se via um 
futuro para o término da pandemia, pois a vacinação estava muito lenta e muito 
demorada. Ainda em relação à pandemia contou que esteve na localidade de 
São Miguel e lá vacinaram pessoas de oitenta e cinco anos, e uma senhora 
que identificou como dona Vanda, com 82 anos, não tinha sido vacinada e se 
fossem olhar assim era muito pouca gente sendo vacinada, falando para 
deixar esse relato. O vereador ainda comentou sobre o falecimento do senhor 
Gerson Andrade, conhecido como Gersão, ocorrido no domingo anterior aos 
setenta anos de idade, falando um pouco sobre o histórico desse cidadão que 
tinha sido marcante no município. O Vereador JULIO destacou e agradeceu a 
fala de todos os vereadores e endossou o que o Vereador Bello tinha falado 
que independente de seu projeto de lei pediam urgência nas vacinas; 
precisavam que essa vacinação chegasse se possível para todos os setores 
para que se diminuísse esse contágio e assim agradecia todas as falas 
especialmente do Vereador Bello. Registrou que no dia dez de março o Chefe 
de Gabinete Douglas Pasqualin entrou em contato consigo para informar que 
realizou o serviço de roçada e melhorias no espaço da ferrovia no trajeto onde 
tinha feito uma Indicação de Serviço e aproveitou para agradecer o 
atendimento a essa indicação e o empenho do senhor Douglas em ter essa 
sensibilidade de lhe dar o retorno, deixando isso registrado e agradecendo pelo 
rico debate desse dia. O Vereador MARINO KUTIANSKI falou que na semana 
anterior tinha recebido algumas pessoas para que relataram algumas 
dificuldades no Assentamento Fazenda Velha justamente na questão da ponte 
de madeira; que sem tempo de fazer uma Indicação de Serviço tinha enviado 
um oficio ao executivo para que tomasse providências porque era de 
conhecimento de todos que ali tinha uma alta produção agrícola; a colheita de 
soja já tinha começado, e a partir do dia vinte próximo se intensificaria ainda 
mais, então era uma reclamação da população que precisava de melhorias 
naquela ponte com alargamento porque máquinas colheitadeiras não tinham 
possibilidades de passar por ali. Também falou em relação a fala do Vereador 
Gilberto Bello, das péssimas estradas das comunidades de Matão de Baixo, 
Matão de Cima, e do Assentamento Santa Rita afirmando que essas estradas 
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constaram de uma Indicação de Serviço que tinha feito logo no inicio da 
gestão, mas não estava tendo o mesmo privilégio, pois até agora não tinha 
recebido nenhum retorno dessa Indicação sendo uma questão que queria 
deixar como um desabafo porque as comunidade de Matão de Baixo, Matão de 
Cima e Santa Rita estavam esquecidas há muito tempo o que não era de 
agora com as fortes chuvas, sendo há mais de três anos que não recebiam 
nenhum tipo de recuperação. O Vereador ÉLCIO complementou sua 
justificativa à Indicação de Serviço n.° 021 sobre a qual acabou falando apenas 
da questão das lâmpadas na Rua Antonio Jacinto de Campos e reforçou que 
foi solicitada a averiguação por parte de moradores quanto à necessidade de 
colocação de uma lombada, tendo em vista que veículos estariam transitando 
em alta velocidade pelo local e sendo uma rua próxima e um supermercado era 
bastante intenso o fluxo de veículos, o que tornava bastante perigoso. 
Aproveitou o momento para também destacar o projeto de lei do Vereador Julio 
se utilizando das palavras do Vereador Laurici que achou bastante pertinentes 
e afirmou que nas Comissões Permanentes trataram sobre a legalidade e a 
constitucionalidade do projeto e seu voto na Comissão foi sobre se havia ou 
não vicio de iniciativa, mas o conteúdo, o que propunha o projeto, era 
extremamente válido e pensava ser de fundamental importância. Como tinha 
destacado na reunião de Comissões, sugeriu que esse projeto talvez pudesse 
ser encaminhado ao executivo através de uma Indicação, mas era fundamental 
esse projeto, tendo em vista que era de grande importância para um futuro 
planejamento de retorno as aulas, e considerava que esse retorno as aulas só 
deveria acontecer de fato quando tivesse segurança para professores, 
funcionários, alunos e consequentemente para toda a comunidade. Para 
encerrar destacou a atitude do Poder Executivo através do Chefe de Gabinete 
Douglas que também nesta semana entrou em contato com sua pessoa 
informando como estavam os encaminhamentos quanto as suas Indicações e 
pensava ser fundamental isso para que soubessem como as coisas estavam; 
se estavam caminhando e porque caminharam ou não caminharam, e assim 
entendia que quando não havia possibilidades de execução era fundamental 
que tivessem informações do porque dos serviços não acontecerem, e assim 
registrava isso e parabenizava o executivo através da pessoa do Chefe de 
Gabinete Douglas Pasqualin. O Presidente complementou as palavras dos 
vereadores Bello e Marino em relação às estradas da região de Matão Santa 
Rita reafirmando que estavam intransitáveis e também esperava que o 
executivo em breve atendesse mesmo sabendo que as demandas eram 
grandes no município, mas acreditava que o atendimento aconteceria para dar 
mais segurança ao pessoal do interior. Nada mais havendo a ser tratado 
declarou encerrada a presente sessão e convocou a próxima sessão ordinária 
para o dia vinte e dois de março, às dezoito horas, de forma presencial, ou de 
forma online, no caso de edi -o de novas normas para contenção d 
pandemia. Foi lavrada 	ente ata que segue assinada por todos os 
presentes. 
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