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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da quinta 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 dois de março de dois mil e vinte e dois, 
uma quarta-feira, em virtude do feriado de Carnaval. Presidida pelo Vereador Élcio 
Wszolek, foi registrada a ausência justificada do Vereador Edmundo Vier. Iniciando o 
EXPEDIENTE o Presidente informou os pares que a Ata da Sessão Ordinária do dia 
21 de fevereiro seria apresentada para apreciação na próxima sessão ordinária, 
juntamente com a ata desta sessão. Após, solicitou a leitura do Projeto de Lei de n.° 
008/2022 do Executivo Municipal dispondo sobre os empréstimos em consignação 
dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, alterando o limite 
do desconto para quarenta por cento, sendo deste limite cinco por cento destinado 
exclusivamente para amortização de despesas com cartão de crédito ou a utilização 
com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito, e também aumentando o 
prazo máximo para cento e quarenta e quatro meses, dentre outras alterações. Após 
a leitura o Projeto foi encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Em 
seguida constou a Indicação de Serviço n.° 015/2022 - "Solicita ao Poder Executivo 
Municipal a nomeação de uma chefia para o Departamento de Cultura", de 
proposição do Presidente. Após ser comentada pelo proponente a Indicação de 
Serviço foi despachada para o Executivo Municipal. Constou ainda a leitura do Ofício 
n.° 054/2022 do Executivo em resposta ao Requerimento n.° 001/2022 do Vereador 
Marino Kutianski que solicitava informações a respeito das obras que estavam sendo 
realizadas nas Ruas Visconde de Guarapuava e Marechal Floriano Peixoto, com 
anexos para esclarecer os questionamentos do proponente, e após a leitura o 
Presidente determinou que fosse encaminhada cópia da documentação ao Vereador 
Marina e arquivado o documento original, como também deixar à disposição dos 
demais vereadores que tenham interesse. Encerrando o Expediente constou a 
leitura do Oficio n.° 001/2022 do Vereador Laurici José de Oliveira como presidente 
do Partido PODEMOS solicitando sua indicação como líder do partido. Nos termos 
do Artigo 58 do Regimento Interno o Presidente acatou a solicitação do Vereador 
Laurici mantendo o mesmo designado como líder do Partido PODEMOS para que 
assim pudesse usufruir das prerrogativas legais previstas. Aproveitando a 
oportunidade solicitou aos vereadores dos demais partidos que solicitassem aos 
seus respectivos presidentes que indicassem suas lideranças, como também aos 
vereadores do PSD que levassem ao Executivo Municipal a mesma solicitação para 
que assim pudessem ter um vereador nomeado como Líder do Prefeito. Na 
TRIBUNA não constaram vereadores inscritos nesta sessão. Na ORDEM DO DIA 
constaram em segundo turno de votação os Projetos de Leis do Executivo de 
números 005 e 006 de 202 sobre a alteração do o Plano Plurianual 2022-2025, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, e abertura de Crédito Especial no Orçamento 
vigente no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), e para instituir o Programa de 
Recuperação Fiscal para o exercício de 2022. Sem receber comentários ambos os 
projetos foram aprovados com todos os votos favoráveis, passaram a constar como 
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Lei n.° 1017/2022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano 
Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, e a proceder abertura 
de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do município de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, para o Exercício de 2022, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais)" e Lei n.° 1018/2022 - "Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, no 
município de Inácio Martins, para o Exercício de 2022", e foram despachados para 
sanção. Sem mais matérias para votação iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL 
onde apenas o Vereador LAURICI usou a palavra para falar de um assunto que 
podiam imaginar que não tinha nada a ver com o município, pelo tamanho do 
município e até pela distância dos atos que estavam acontecendo ao redor do 
mundo, mas queria usar esse espaço principalmente para solidarizar-se com todos 
os ucranianos aqui da cidade e também da região, pois sabiam que a região da 
AMCESPAR principalmente, incluindo o município vizinho de Prudentópolis, a 
comunidade ucraniana era muito grande e com certeza não só os ucranianos, mas 
principalmente os ucranianos, vinham sofrendo muito com a invasão russa em seu 
território. Falou que não sabiam exatamente os motivos, mas por alguma coisa que 
sabia era até um abuso de poder por parte do presidente da Rússia em cometer tal 
atrocidade principalmente ceifando vidas de civis; que sabiam também que existiam 
ainda muitos brasileiros que moravam na Ucrânia, apesar de muitos já terem saído, 
e que estavam enfrentando muitas dificuldades, o que também era de conhecimento 
dos demais vereadores pelo que vinham acompanhando através de tele jornais e 
das redes sociais, e isso além de contar com os danos causados a vida das pessoas 
até a economia com certeza em um futuro muito próximo iria sentir os impactos 
desta guerra. Disse que também via e entendia a cautela do presidente do Brasil em 
não ter um posicionamento mais firme, mas devia aqui deixar relatado que o pré-
candidato a presidência da República Sérgio Moro já havia se manifestado dizendo 
que o Brasil deveria tomar um posicionamento, e até entendia que para o Brasil 
economicamente um posicionamento nesse momento seria prejudicial lá no futuro 
até porque, querendo ou não, o Brasil dependia muito da Rússia pelo que tinham 
acompanhado, mas lamentava e dizia que era reprovável essa atitude do presidente 
da Rússia com relação ao povo ucraniano, então queria usar esse espaço para 
deixar a sua solidariedade a todos os ucranianos aqui do Brasil e da região, e 
principalmente os da Ucrânia. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente 
encerrou a presente sessão deixando convocada a próxima sessão ordinária para o 
dia sete de março no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após 
ser achada de conformidade e aprovada foi assinada po odos os vereadores 
presentes. 
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