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ATA n.° 010/2022 

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

Ata da oitava sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão Legislativ 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado cio 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e um de março de dois mil e vinte 
e dois, com a presença de todos os vereadores. Iniciado o EXPEDIENTE 
considerando o envio antecipado da Ata n.° 008/2022, da Sessão Ordinária do d a 
quatorze de março, o Presidente declarou aberta a discussão e votação da 
mesma, a qual foi aprovada com todos os votos favoráveis. Em seguida 
constaram os Projetos de Leis n.° 009/2022 - "Aprova o Plano Municipal pela 
Primeira Infância de Inácio Marting, de proposição do Executivo Municipal, e n.° 
005/2022 propondo denominação de via pública do município de "Rua das 
Andorinha', de proposição do Vereador Marino Kutianskli, ambos encaminhados 
para análise das Comissões Permanentes. Na seqüência, o Requerimento nr° 
002/2022 apresentado pelo Vereador Marino Kutianski solicitando ao Prefei o 
Municipal as seguintes informações: Se o bairro Cohapar II recebe á 
pavimentação asfáltica, colocação de calçadas, sinalizações e galerias pluviai 
previsão de execução e data de previsão de encerramento da obra, e o 
detalhamento quanto à obra: da empresa prestadora de serviços contratada; o 
valor do contrato; se todo o bairro será beneficiado pela obra; qual o recurso e 
dotação orçamentária da mesma. Nos termos dos Artigos 162, Inciso II; 223 inciso 
VIII, e 241, parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, a proposta foi 
colocada em discussão e após receber comentários pelo proponente foi aprovada 
com todos os votos favoráveis, e o Presidente determinou seu encaminhamento 
ao Executivo municipal. Após, constou a leitura das Indicações de Serviço na 
seguinte ordem: Indicação n.° 031/2022 - "Manutenção de um buraco na calçada 
da Rua Rui Barboza, em frente a Escola Municipal Luiz Scheleder, e n.° 032/2022 
solicitando —"Patrolamento e cascalhamento na Rua Marechal Floriano Peixoto 
especificamente no término da residência do Sr Francisco Gomes e da Sra Julia 
Gome', do Vereador Gilberto Bello da Silva; n.° 033 -"Recuperação das estradas 
que ligam a cidade às comunidades de Três Pontes, Potinga e Mansanr, dos 
Vereadores Eido Wszolek e Marino Kutianski; n.° 034 -"Conserto das calçadas da 
Rua Afonso Pena, entre as Ruas Sete de Setembro e Duque de Caxias; e 
também da Rua Sete de Setembro, entre as Ruas Afonso Pena e Barão do Rio 
Brancci' e n.° 035 - Patrolamento e cascalhamento na estrada do Rio Pequeno, 
iniciando próxima ao pontilhão de traves (mata-burro), próximo ao cruzamento da 
linha férrea, a esquerda da estrada principal, onde têm duas estradas, uma com 
sentido à propriedade da família Peplinski e outra de acesso à propriedade do Sr 
Agenor Pachecd, do Vereador Edmundo Vier; e n.° 036/2022 solicitando "Repar s 
no telhado da Rodoviária Municipal', do Vereador Julio Armando Canido Mende , 
todas despachadas para o Executivo Municipal. Encerrando o Expediente consto 
a leitura do Ofício n.° 001/2022 do Vereador Marino Kutianski, enquan 
presidente do PSB, indicando-se como líder do partido. Nos termos do Artigo 5 
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partido. Nos termos do Artigo 58 do Regimento Interno que trata da indicação das 
lideranças o Presidente acatou a solicitação do Vereador Marino Kutianski 
mantendo o mesmo designado como líder do PSB para que assim pudesse 
usufruir das prerrogativas legais previstas. Na mesma oportunidade reiterou aos 
vereadores dos demais partidos que solicitassem aos seus respectivos 
presidentes que indicassem suas lideranças, e novamente solicitou aos 
vereadores do PSD que levassem ao Executivo Municipal a mesma solicitação 
para que assim pudessem ter nomeado um vereador como Líder do Prefeito 
Sem vereadores inscritos para usar a TRIBUNA e sem matérias para votação na 
ORDEM DO DIA passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL iniciando com o 
Vereador GILBERTO BELLO comentando que ao vir de Guarapuava pela BR 
277 na semana anterior notou que a placa que indicava o acesso a essle 
município tinha sido retirada do local e tinha pedido para a procuradora jurídica da 
casa que elaborasse um ofício solicitando a recolocação da mesma contando que 
a procuradora iria verificar se esse pedido iria para o DER ou para o DNIT, 
considerando estar em uma rodovia federal, justificando que essa placa indicativa 
já era pequena e sem a mesma tinha ficado vazia a informação de acesso para o 
município onde os próprios moradores as vezes acabavam passando da entrada 
e assim pessoas que não fossem daqui teriam dificuldades para acessar, 
convidando os demais pares para assinarem este pedido. O Vereador Dimas 
corroborou com as colocações dizendo que já tinha sentido falta dessa placa 
principalmente a noite e com chuvas, e assim seria muito importante o pedido e 
de extrema necessidade. O Vereador ISMAEL considerando que não esteve 
presente na última sessão fez um agradecimento ao Vereador Dimas pelá 
atuação na reunião que tiveram para a busca de recursos para asfaltamento de 
Inácio Martins à Cruz Machado parabenizando o mesmo como os demais 
vereadores que estavam presentes nessa reunião dizendo que com certeza os 
trabalhos teriam continuidade com o plano de trabalhos que já tinham comentadO 
no mesmo dia. Também parabenizou o Vereador Julio pela atuação junto ao 
Deputado Estadual Estacho na busca de recursos para o município como a 
entrega de um caminhão na última sexta-feira e outros recursos que já tinham 
sido encaminhados, falando que na ocasião também não pode estar presente, 
mas agradeceu pelo convite recebido e deixou seu reconhecimento por esses 
recursos vindos para Inácio Martins. O Vereador LAURICI comentou as 
Indicações de Serviço desse dia, destacando a do Vereador Élcio que falava do 
pedido de melhorias nas ruas centrais lembrando que em sessões anteriores teria 
comentado a respeito do prolongamento da Rua Duque de Caxias, solicitando ao 
Vereador Ismael que levasse mais essa reivindicação para que, assim que fosse 
possível fazerem esse trabalho atendendo o Vereador Élcio, fosse dada uma 
olhada com carinho na Rua Duque de Caxias, na parte de acesso ao Conjunto 
Habitacional Bela Vista que se encontrava bem danificada. Falou também que 
sempre passando pela saída para lrati observava que o portal estava destelhado 
de um lado devido à incidência de chuvas com vento para o que tinha pensad 
em fazer uma Indicação de Serviço, mas a princípio talvez um pedido d 
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melhorias fosse mais oportuno. Com  relação à fala do Vereador Bello comentou 
ter passado pelo local ainda nesse dia quando teria comentado com sua esposa 
da ausência da placa, por isso achava muito importante o pedido, acrescentando 
que tinham pessoas que passavam por aqui para conhecer a cidade e isso 
fomentava também o comércio local, e assim era importante e tinha sido muito 
bem lembrado pelo Vereador Bello. Ainda comentou ter recebido nesse dia o 
comunicado da assessoria da Deputada Cristina Silvestri onde lhe informaram 
que na terça-feira seguinte seria anunciado pelo Governo do Estado mais alguns 
recursos para vários municípios e dentre esses recursos estava o pedido que 
tinha feito para um Play Ground que a principio deveria ser instalado na Escola 
Pedro Molinari, mas por questões burocráticas precisou ser visto um outro local e 
em um acordo com o Executivo seria colocado no Parque Ambiental, salientando 
que o prefeito estaria presente no recebimento desses recursos e segundo a 
assessoria da deputada já a partir do próximo dia estaria pronto para ser licitado, 
sendo mais um beneficio para a população através da Deputada Cristina. Nada 
mais havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão deixando 
convocada a próxima sessão ordinária para o dia vinte e oito de março, próxima 
segunda-feira, no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após 
achada de conformidade e aprovada foi assinada por todos os vereadores 
presentes. 

.! 

ce, 
edLizei 	frzerttil 


	00000001
	00000002
	00000003

