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ATA n.° 008/2022 

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

Ata da sexta 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 sete de março de dois mil e vinte e dois, 
registrada a ausência, justificada por problemas de saúde de familiares, do 
Vereador Gilberto Bello da Silva. Iniciando o EXPEDIENTE, considerando o envio 
antecipado das Atas de números 006/2022, Sessão Ordinária do dia 21 de 
fevereiro e 007/2022, Sessão Ordinária do dia 02 de março, o Presidente declarou 
aberta a discussão e votação das mesmas, as quais foram aprovadas com todos 
os votos, e sem ressalvas. Em seguida constou a leitura das Indicações de 
Serviço na seguinte ordem: Indicação n.° 016 -"Recuperação das estradas que 
ligam a cidade ás comunidades de Quarteirão dos Stresser, Colônia Dallegrave e 
São Miguel", e n.° 017 - "Recuperação da Rua Sezefredo Ferreira da Silva, que dá 
acesso à Vila Javaski", do Vereador Élcio Wszolek; n.° 018 -"Reforma na Ponte do 
Rio Liso, acesso à entrada da Comunidade Fazenda Velha",do Vereador Dimas 
Vier; n.° 019/2022 - "Patrolamento e Cascalhamento nas estradas da Comunidade 
de São Domingos passando pela propriedade dos senhores Faustino e Flori 
Lemes, com término na Comunidade De Matão de Cima, e recuperação de um 
bueiro em frente a propriedade do senhor João Faustino", do Vereador João 
Devarci Prestes; n.° 020 - "Construção da Casa de Comércio dos Produtores 
Rurais de Inácio Martins", com recursos da emenda individual ao Orçamento 
Geral da União para 2022 no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinqüenta mil 
reais), específico para a construção da Casa de Comércio dos Produtores Rurais, 
já disponibilizado para o município por intermédio do Deputado Federal Aliei 
Machado, dos Vereadores Marino Kutianski e João Devarci Prestes, e números 
021 - "Recuperação da estrada de acesso à Vila Rural e construção de uma 
lombada na rua principal da mesma Vila Rural, em frente à propriedade do senhor 
Paulo Pereira", e 022 - "Construção de uma boca de lobo em frente à residência 
do senhor José Cardozo, na Rua Waldemar Otto, no Conjunto Habitacional Bela 
Vista", estas do Vereador Marino Kutianski. Após serem lidas e terem recebido 
comentários dos proponentes as proposições foram encaminhadas ao Executivo 
Municipal. Na TRIBUNA o Vereador EDMUNDO VIER falou que nesse dia tinha 
sido procurado por moradores da comunidade do Rio Claro, e também por um 
proprietário da comunidade de Santa Rita, em relação à ligação dos poços 
artesianos para que em breve fosse feita a execução da ligação dessa rede de 
água, e contou que na ocasião foi até a fonte de água na propriedade do senhor 
Luiz Marcelo onde viu que a água estava mesmo imprópria para o consumo, e 
assim esperava que em breve fosse resolvida essa ligação. Falou também sobre 
a comunidade de Maçã onde tinha sido perfurado um poço, mas o arenito tinha 
trancado essa perfuração, então também iria trabalhar em cima disso para que se 
restaurasse esse poço. Lembrou ter feito uma viagem junto com o prefeito até 
Guarapuava onde o deputado e Secretário Chefe da Casa Civil Guto Silva havia 
disponibilizado uma verba para que essa rede de água fosse reconstruída porque 
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na verdade tinha sido feito nas duas comunidades a ligação até as escolas e 
postos de saúde, mas estava faltando a distribuição para os moradores, o que 
logo esperava que o prefeito lhes ajudasse nessa questão. Também contou que 
em breve estaria entrando com um projeto sobre a manutenção de iluminação 
pública, para que fosse ampliado e trocado por luz de LED dizendo saber que 
sairia um pouco alto o valor, mas a redução nos custos nos próximos anos seria 
muito relevante, e também para essa iluminação se estender ate a área rural. 
Lembrou ter ido junto com os Vereadores Jorge, Sid Lopes e Gilnelson, na 
Legislatura anterior até Brasília, onde tiveram uma reunião com o então Ministro 
Gilberto Kassab quando na ocasião falaram sobre o Projeto Cidades Inteligentes 
que agora estava chegando aqui na cidade, um projeto que achavam que jamais 
chegaria numa cidade como Inácio Martins, e achava que esse projeto se 
enquadraria certinho para que conseguissem ampliar e ter luz de LED na cidade, 
e que esperava também em breve entrar com esse projeto e poder contar com a 
colaboração de todos os vereadores para que a cidade fosse mais iluminada, 
além de conseguirem também câmeras de segurança que seria de grande 
importância tanto para a cidade quanto para o interior. O Vereador LAURICI 
iniciou se dirigindo aos servidores da casa e ao público presente registrando de 
forma especial a presença da ex-vereadora professora Rita Taborda dizendo que 
seria sempre bem vinda a essa casa. Ao iniciar sua fala disse que seria breve, 
mas caso fosse necessário já solicitou ao Presidente o seu tempo de liderança, o 
qual lhe foi concedido. Iniciou falando que esteve na comunidade de Bela Vista, 
na tarde da sexta feira anterior, onde pode constatar que o prolongamento da Rua 
Duque de Caxias, na parte não pavimentada, estava bastante deteriorado; que 
nessa rua tinha sido usado material fresado, mas já tinha se aberto muitos 
buracos nessa rua; que até tinha pensado em fazer uma indicação, mas como o 
tempo era curto não viu necessidade e até porquê mesmo não tendo sido 
oficialmente nomeado tinham o Vereador Ismael como líder do prefeito,e este 
sempre levava suas reivindicações até o Executivo, assim pediu ao mesmo que 
levasse mais esse pedido, e também falou ao mesmo vereador que a respeito de 
uma boca de lobo na mesma Rua Duque de Caxias, o serviço tinha sido 
executado, e da mesma forma que cobrava também agradecia, como agradeceu 
também pelo atendimento ao bairro Curtume onde mesmo que tenha sido feito 
um trabalho paliativo já tinha dado uma melhorada, não era exatamente o que 
tinha pedido, poderia ter sido feito um pouquinho melhor, mas sabendo que 
existiam muitas coisas a serem feitas tinha amenizado um pouco a situação. 
Deixou também uma lembrança a respeito das ruas da Vila Nova onde tinha feito 
um pedido que ainda não tinha sido atendido, tendo alguns pontos que estavam 
bem necessitados de algumas melhorias, reforçando ao Vereador Ismael que 
levasse seus agradecimentos como também a lembrança de alguns serviços que 
ainda não tinham sido executados. Por último, com relação aos trabalhos, falou 
que esteve há cerca de dez dias na comunidade de Queimadas, também se 
dirigindo ao Vereador Ismael dizendo que o mesmo sabia do trabalho que vinha 
sendo feito de alargamento da estrada, onde muitos moradores lhe questionaram 



026 4.4  Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

Jezr- 

a respeito principalmente da serra antes da Igreja e antes de chegar na 
propriedade do senhor Bento, sendo uma serra bastante forte e com um acesso 
que estava bastante ruim, e lhes questionaram se esse trabalho que vinha sendo 
feito até a igreja se estenderia também naquele sentido, quando falou que iria se 
informar, nesse momento cedendo a palavra ao Vereador Ismael caso quisesse 
colaborar. O Vereador Ismael agradeceu pela oportunidade e falou que no trecho 
citado num primeiro momento não tinha nada programado a respeito, até porque 
o projeto que vinha sendo desenvolvido vinha sentido à esquerda da estrada, não 
subindo para a direita, mas a intenção era de melhorar sendo um acesso que 
tinha conhecimento já fazia algum tempo e todas as vezes que aconteciam 
chuvas em grandes proporções vinha a trazer prejuízos, se tornando difícil o 
acesso, mas a intenção era de se estudar uma possibilidade e ver o que poderia 
ser feito naquele espaço, sempre se respeitando também a decisão dos 
proprietários, onde sempre tinham uma conversa, primeiro verificando a 
possibilidade de ampliar o recorte da estrada e ali também tinham percebido que 
existia uma cerca bem próxima onde estariam com certeza tentando fazer uma 
melhor adequação e melhorar também aquele pavimento, mas nesse primeiro 
momento não havia nada previsto ainda para essa ampliação. Nesse momento o 
presidente informou ao Vereador Laurici que seu tempo de uso da Tribuna estava 
excedido iniciando o tempo de liderança do partido. O Vereador Laurici agradeceu 
ao Vereador Ismael pela contribuição e disse que depois das reclamações trazia 
uma boa notícia fazendo a leitura de um ofício endereçado a sua pessoa e 
também ao prefeito municipal, datado de 24/02/2022, o qual informava a 
indicação de emenda orçamentária no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
para as áreas de educação e apoio a infra estrutura da educação básica, do 
Senador Oriovisto, dizendo ser um recurso que já havia pleiteado em agosto do 
ano anterior juntamente com a assessoria do senador e teve a feliz notícia na 
semana anterior de que esse recurso já estava sendo contemplado no orçamento 
da União para que o município estivesse recebendo, e a intenção seria a 
aquisição de um veículo para o transporte escolar, lembrando que também tinha 
outros pedidos junto às assessorias dos Senadores Álvaro Dias e Flavio Arns 
para os quais esperava também ser atendido, mas a princípio ficava seu 
agradecimento ao senador Oriovisto pela atenção que lhe tinha sido dada. O 
Vereador MARINO falou em relação ao Requerimento que tinha feito ao 
Executivo, de n.° 01/2022, referente à questão das obras a serem executadas nas 
Ruas Visconde de Guarapuava e Rua Marechal Floriano Peixoto, lembrando que 
nesse ofício tinha solicitado sobre a questão de valores, qual seria a empresa; se 
os recursos seriam do estado, ou recursos próprios do município, ou do 
endividamento que tinha sido feito no município, do qual tinha recebido resposta 
conforme tinha lido em plenário na sessão anterior. Falou de uma questão que 
sempre citava e tinha ficado muito aborrecido sendo na questão dessas obras 
onde era um recurso de dois milhões e oitenta e oito mil reais, recursos esses do 
Governo do Estado, mais preciso da Secretaria de Infra Estrutura e Logística - 
SEIL, com 95 % destinado do governo e 5% de contra partida do município, para 
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pavimentação asfáltica, galerias pluviais, calçadas e sinalização, mas o que ficava 
mais aborrecido era uma questão que sempre debatia aqui na casa, uma questão 
de saúde que se chamava saneamento básico, e que infelizmente nessa obra não 
seria executado. Lembrou que sempre falava que o principio de tudo se chamava 
estrutura executada na obra e no seu entendimento essa estrutura seria 
prioridade por ser uma questão de saúde, falando para ressaltar e deixar 
registrado na casa que seria mais uma obra que efetuada, mas enfim, podia 
futuramente o dinheiro público ser jogado fora, pois teriam que ser quebradas as 
calçadas ou a própria via para a execução do saneamento básico. Após, solicitou 
ao presidente usar o seu tempo de liderança pelo PSB, quando o Presidente lhe 
informou que para usar o tempo de liderança era necessário que fosse solicitado 
para representar a bancada, e o mesmo falou que faria a solicitação, e ainda falou 
sobre a Indicação que tinha feito para o Conjunto Bela Vista que era mais uma 
questão que sempre falava sobre saneamento básico lembrando que tinha feito a 
mesma indicação no ano anterior, mas ainda não tinha sido resolvido, e 
infelizmente a população estava lá sofrendo, com esgoto a céu aberto na frente 
das residências onde inclusive viam bastante crianças brincando e crianças não 
sabiam onde iriam colocar os pés; que infelizmente era uma questão de saúde 
pública e até estava apresentando nesse dia a Indicação e iria comunicar também 
a Vigilância Sanitária e a Secretaria do Meio Ambiente, através de oficio, para que 
tomasse as medidas o mais rápido possível em conjunto com a equipe técnica e 
todos que faziam parte destes setores. Sem mais inscritos e sem matérias para 
votação na ORDEM DO DIA passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL 
iniciando com o Vereador JULIO que igualmente cumprimentou a ex-parlamentar 
professora Rita e falou que conversava com o presidente um pouco antes da 
sessão para aprofundarem as discussões junto com os demais vereadores sobre 
o cumprimento do pagamento do piso do FUNDEB, de 33%, que tinha sido 
aprovado pelo Governo Federal e em alguns municípios já tinha sido colocado em 
prática, e na presença da professora que representava esta classe achou 
pertinente levantar essa questão para que fizessem um documento em conjunto 
para que o Executivo cumprisse com esse pagamento, repassando esse pedido 
também ao Vereador Ismael, mesmo ainda não indicado oficialmente como 
representante, mas como sempre se reportavam ao mesmo pediu para que 
novamente levasse essa reivindicação para que o Executivo verificasse a 
segurança jurídica, se já existia essa segurança jurídica para o pagamento e 
cumprimento do piso, reafirmando que gostaria que levasse essa reivindicação 
como também com os demais vereadores nas próximas oportunidades 
estivessem discutindo a importância disso para a valorização dos profissionais da 
educação, principalmente os da educação básica. O Vereador ISMAEL falou que 
não tinha solicitado inscrição para falar, mas como o Vereador Julio havia 
colocado uma situação importante a ser discutida, que também achava de grande 
importância, contou que já vinham conversando a respeito disso, porém havia 
uma complexidade muito grande; existia um entendimento por parte de alguns 
prefeitos e por parte do Sindicato dos Professores um outro entendimento, então 
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acreditava que seria importante essa discussão a respeito para que todos 
trocassem informações a respeito do piso, e com certeza iria encaminhar o pedido 
para essa discussão, já informando que não era tão simples porque alguns 
queriam com base nos valores atuais e segundo informação que tinha 
conhecimento seria o acréscimo no valor base, então existia divergências com 
relação ao entendimento e seria um ampla discussão a respeito. O Vereador 
MARINO falou sobre a Indicação de Serviço do Vereador João Prestes dizendo 
ter achado de suma importância a Indicação que o vereador tinha feito nesse dia 
porque a estrada daquela comunidade estava bem abandonada mesmo; que 
tendo passado por lá sabia da dificuldade que aquela população vinha passando 
lembrando que os últimos reparos que tinham sido feitos naquela região, mais 
especificamente na estrada que o vereador tinha indicado, tinha sido em 2015, 
por isso achava de suma importância para que o Executivo junto com sua equipe 
fizessem o trabalho necessário naquela região. Também falou sobre a Indicação 
do Vereador Dimas dizendo que mesma Indicação de Serviço que o vereador 
tinha apresentado, tinha feito na semana anterior, solicitando além da 
recuperação das estradas o alargamento, e também a recuperação da ponte na 
Fazenda Velha, o que também achava der de suma importância para aquela 
região e ficava feliz que o Vereador Dimas também estivesse empenhado em ter 
o melhor para aquela comunidade porque sabiam que a partir do próximo mês 
iniciaria a colheita de soja, que até tinha citado que seria em torno de oitocentas 
toneladas de grãos que seriam retirados, mas nesse dia um morador da Fazenda 
Velha havia lhe corrigido de que seriam mais de mil toneladas, e assim seria até 
uma questão de perigo aquela ponte porque não iria suportar os caminhões 
pesados que iriam passar lá, e devido também ao que o Vereador Dimas tinha 
citado de que existia uma viga quebrada, via ser de suma importância que o 
Executivo olhasse com carinho aquela região, o que seria muito importante para a 
comunidade, principalmente devido ao início do período da safra que se 
estenderia até o mês de abril. Também falou que junto com o Vereador João 
Prestes enviaram ofício ao Executivo para que procedesse a questão da emenda 
parlamentar do deputado Aliei Machado, de trezentos e cinqüenta mil reais, que 
era para a construção da Casa de Comércio do Agricultor Familiar e mais 
cinqüenta mil reais disponibilizados pelo mesmo deputado para a compra de 
equipamentos para a APAE, emendas muito importantes, falando mais uma vez 
sobre o Deputado Aliei Machado que vinha fazendo muito pelo município na 
questão de recursos e com certeza estaria junto para fazer o melhor pelo 
município e também defender o interesse do deputado aqui no município. 
Encerrando a Explicação Pessoal o Presidente também usou a palavra e falou 
sobre as Indicações de Serviço em relação às estradas dizendo ter sido muito 
bem colocado pelo Vereador Marino a questão de que, ao que lhe parecia, 
perante o Executivo gerava-se uma má impressão quando faziam as Indicações 
de Serviço, mas valia ressaltar que primeiro tinham consciência de que esse era 
um período do ano em que de fato a ocorrência de chuvas fazia com que uma 
quantidade maior de estradas entrasse em um estágio de degradação e isso 
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dificultava o trabalho do Executivo, mas nessa casa de leis, enquanto 
representantes do povo muitos dos vereadores eram as pessoas com quem a 
comunidade ia buscar socorro, então tinham a obrigação sim de fazer as 
indicações e estar alertando o Poder Executivo quanto a necessidade de estar 
fazendo essas melhorias. Sobre a questão trazida pelo Vereador Julio disse que 
concordava com o Vereador Ismael de que o pagamento do piso salarial aos 
professores era algo que necessitava sim de debate, mas como tinha falado 
anteriormente durante a reunião das comissões o debate não queria dizer tempo 

a questão do debate era muito uma questão de qualidade e não de tempo para 
debate, e em virtude disso queria parabenizar o prefeito de Rebouças que 

enquanto os demais municípios da AMCESPAR estavam iniciando a possibilidade 
de promover um debate sobre o pagamento ou não ele avaliou suas contas, 
avaliou certamente a legalidade, e os educadores do município de Rebuças já 
estavam recebendo o piso salarial de acordo com o que propunha a lei, 
reafirmando pensar que era necessário o debate, mas que isso deveria acontecer 
logo e com a devida seriedade. Encerrou comentando a questão trazida pelo 
Vereador Dimas lembrando que no ano passado tinha apresentado uma indicação 
também destacando a necessidade de que fosse feita a troca gradativamente das 
lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de LED lembrando que na ocasião 
tiveram uma reunião junto com o Vereador Julio e o Executivo, representado na 
ocasião pelo servidor Gil, quando o mesmo destacou que existia um projeto entre 

município e a Caixa Econômica voltados a essa questão e teria destacado que 
havia a pretensão do Poder Executivo, e assim esperavam que de fato 
acontecesse o mais breve possível porque estavam em um momento de se tratar 
das cidades inteligentes; em um momento de falar em desenvolvimento 
sustentável; e mais uma vez enquanto município que se propunha a ser um 
município turístico, um município que respeitava o meio ambiente, seria algo 
bastante inovador, não sendo é claro uma cobrança para que isso acontecesse já 
amanhã ou depois de manhã, pois sabiam que eram necessários recursos, eram 
necessárias parcerias e sabiam que o Poder Executivo tinha esse interesse, mas 
queriam instigar para que fosse dado o encaminhamento mais rápido nesse 
sentido. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente 
sessão deixando convocada nova sessão ordinária para o dia quatorze de março, 
próxima segunda-feira, no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que 
após ser achada de conformidade e aprovada foi assinada gor todos os 
vereadores present 
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