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ATA n.° 013/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da décima 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 quatro de abril de dois mil e vinte e 
dois, com a presença de todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE e 
considerando o envio antecipado das Atas n.° 011 e 012/2022, da Sessão 
Ordinária do dia vinte e oito de março, e Extraordinária do dia vinte e nove de 
março, o Presidente declarou aberta a discussão e votação das mesmas, as quais 
foram aprovadas com todos os votos favoráveis. Após, solicitou a leitura do Ofício 
n.° 079/2022 do Executivo Municipal em resposta ao Requerimento n.° 002/2022 
do Vereador Marino Kutianski, o qual solicitava informações se o bairro Cohapar II 
receberia pavimentação asfáltica; colocação de calçadas; sinalizações e galerias 
pluviais; a previsão de execução e data de previsão de encerramento da obra; 
detalhamento quanto à obra como a empresa prestadora de serviços contratada; 
o valor do contrato; se todo o bairro seria beneficiado pela obra; e quais eram os 
recurso e dotação orçamentária da mesma. Concluída a leitura determino que 
fosse encaminhada cópia da documentação ao Vereador Marino e arquivado o 
original, como também deixou à disposição dos demais vereadores. Ainda 
constou a leitura do Oficio n.° 089/2022 do Executivo Municipal solicitando o 
Plenário da casa para a realização de mais uma Audiência Pública para revisão 
do Plano Diretor. Nos termos do Ofício 089/2022 informou aos vereadores que 
autorizou a realização da referida Audiência Pública no dia 25 de abril, o que 
deveria ser informado ao Executivo Municipal através de ofício em resposta ao 
oficio recebido. Informou também que a data de realização dessa Audiência 
Pública coincidia com o dia de sessão ordinária, e assim mesmo com horário 
previsto para início às 19 horas, a Audiência deveria iniciar após o término da 
sessão. Iniciado o uso da TRIBUNA o Vereador JULIO ARMANDO falou sobre 
noticias veiculadas na semana anterior em jornais locais e também nas redes 
sociais, as quais gostaria de compartilhar com os pares por achar que eram de 
importância. Iniciou os comentários destacando as notícias do Portal Comunique 
que trazia a informação de que uma base do SAMU tinha sido inaugurada em 
Inácio Martins e desde as sete horas do dia primeiro de abril o serviço "192" 
estava disponível no município, fazendo um breve relato em relação às noticias 
publicadas, registrando que juntamente com o presidente da casa e os 
vereadores Marino, Laurici e Ismael esteve presente nesse evento e achava 
importante destacar essa grande conquista, pois sendo um trabalhador do setor 
da saúde sabia que em relação a uma conquista dessa envergadura não tinha 
uma inauguração que se comparasse porque iria principalmente salvar vidas, por 
isso achava importante registrar relembrando que essa luta tinha começado ainda 
quando o Vereador Marino era prefeito e tinha sido aprovada pelos vereadores 
que faziam parte da legislatura anterior. Outro assunto que comentou foi uma 
notícia veiculada no portal DC Mais, dos Campos Gerais, do dia vinte e nove de 



04;) 

117 le4 Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

meio mano 

março, a qual informava que a partir do dia primeiro de abril um novo trecho de 
rodovias no estado deixaria de ter atendimento terceirizado passando a ser 
responsabilidade dos órgãos públicos estaduais e federais isso porque a 
concessionária Caminhos do Paraná iria interromper os serviços de guincho e 
ambulância às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia trinta e um de 
março. Contou que esteve conversando com uma pessoa que tinha trabalhado na 
empresa Caminhos do Paraná até na semana anterior e pelo que essa pessoa 
tinha lhe informado a frota que tinha feito o atendimento durante todo esse 
período seria incorporada ao patrimônio do estado e assim estaria elaborando um 
ofício durante a semana ao DER ou ao DNIT solicitando que, se realmente ficasse 
disponível para o estado, fosse viabilizado para os municípios do entrono do anel 
de integração pois tinha ambulâncias, caminhão guincho e muitos veículos que 
faziam acompanhamentos nas estradas, e se realmente essa informação fosse 
verdadeira solicitaria que alguns desses veículos ficasse disponível para o 
município, e por achar isso importante trouxe ao conhecimento dos pares. 
Encerrou comentando sobre o reajuste de salário para os professores falando que 
com certeza os demais vereadores tinham recebido essa reivindicação também e 
leu a notícia do dia três de março do Portal Najuá a qual dizia que o município de 
Rebouças tinha sido o primeiro a conceder o aumento de trinta e três por cento 
sendo o prefeito Luis Everaldo Zak o primeiro da região a conceder esse reajuste, 
e outra notícia, do dia primeiro de abril, do jornal Hoje Centro Sul dizendo que os 
professores da rede municipal de lrati também teriam o reajuste de 33,24% num 
acordo entre a prefeitura, o Sindicato dos servidores daquele município e o 
Conselho Municipal de Educação. Para finalizar disse que este assunto era de 
extrema relevância; já tinham tocado neste assunto, e agora que o município de 
lrati também tinha feito achava nada mais justo que solicitassem ao Executivo que 
também concedesse o reajuste que no seu entendimento era legal e já tinha 
segurança jurídica para isso e assim não deveria esperar outros municípios 
porque era uma determinação federal e como tinha vindo uma determinação para 
retirar a inflação de dois anos anteriores e tinha sido feito de uma forma muito 
rápida pensava que tinha que ser concedido esse reajuste de forma rápida 
também, para o que estava novamente pedindo a ajuda e o reconhecimento dos 
demais vereadores para que fizessem esse debate o mais rápido possível. O 
Vereador ÉLCIO também usou a palavra para reforçar a fala do Vereador Julio 
quanto a inauguração da base do SAMU reafirmando que realmente não se 
comparava a outra obra, pois estavam falando de vidas e de agilidade nos 
atendimentos, uma agilidade que já tinha salvado e que certamente ainda iria 
salvar muitas vidas. Aproveitou para parabenizar os vereadores que fizeram parte 
das legislaturas anteriores destacando a participação dos mesmos como também 
dos prefeitos anteriores destacando o Vereador Marino em seu mandato como 
prefeito e também o prefeito Junior Benato, os secretários de saúde que tinham 
passado nesse período além dos nobres vereadores que precisavam ser 
lembrados destacando esse trabalho aqui da Câmara. Sobre a reposição salarial 
dos profissionais da educação concordou também com o Vereador Julio dizendo 
que sabia que o município precisava fazer cálculos, mas tinha uma lei federal que 
não só amparava, mas pedia para que fosse feito esse pagamento e estavam 
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vendo isso acontecer em municípios vizinhos como Rebouças que já tinha 
destacado há algumas sessões e agora o município de Irati que também vinha 
efetivando esse pagamento e assim pensava que era hora também do Poder 
Executivo finalizar as contas e conceder esse pagamento aos educadores pois 
sabiam da importância de cada um para o processo de educação e formação das 
crianças e dos jovens. Na ORDEM DO DIA constou em primeiro turno de votação 

Projeto de Lei do Legislativo de n.° 005/2022 proposto pelos Vereadores Laurici 
Marino para denominar via pública do município localizada na Vila Nova de 

"Rua das Andorinhas". Colocado em discussão o Vereador Laurici defendeu a 
importância da denominação dessa rua que viria a atender a necessidade dos 
moradores que já residiam na mesma, mas encontravam dificuldades para 
atendimento dos serviços de água e luz. Em votação o projeto foi aprovado com 
todos os votos favoráveis. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI 
falou também em relação a reposição para os professores dizendo também ser de 
suma importância o município iniciar esse debate o mais breve possível e não 
podiam esperar muito até porque existia rumores de uma possível paralisação da 
categoria, e acreditava que o executivo iria dialogar com todos e achar uma forma 
de poder estar cumprindo a lei federal sendo isso importante, e os vereadores 
aqui com certeza estavam prontos para colaborar assim que necessário. 
Ressaltou também suas participações na inauguração da base do SAMU no 
município falando da importância dessa base até pela distância do município, um 
dos mais distantes da região de cidades como Irati e Ponta Grossa. Disse 
também que esteve na sexta- feira e no sábado acompanhando a abertura do 
campeonato de futsal parabenizando o Chefe do Departamento de Esportes 
Diego e as equipes participantes dizendo ter sido dois dias com o ginásio lotado e 

povo estava precisando de momentos de entretenimento onde pode ver muitas 
pessoas com suas famílias acompanhando os jogos, e sendo uma pessoa que 
gostava de esportes fez questão de participar. Ressaltou algumas dificuldades no 
momento dos jogos que eram as goteiras no ginásio e segundo o Chefe do 
Departamento Diego eram alguns vândalos que acabavam jogando pedras em 
cima da cobertura e em vários momentos os jogos tiveram que ser paralisados 
para que a quadra fosse secada, deixando esse alerta ao Executivo para que 
desse uma olhada, pois podia ser uma coisa fácil de resolver, e no mais apenas 
parabenizar todos os envolvidos no evento. O Vereador MARINO igualmente 
destacou a inauguração do SAMU aqui no município afirmando também ser muito 
importante para a região sendo um assunto que deu-se o início nas discussões no 
ano de 2015 enquanto como prefeito na época já discutiam com todos os 
municípios da AMCESPAR onde tinha ficado definido em quais municípios seriam 
instalados os pontos base do SAMU e aqui por ser um município mais distante 
depois de sete anos tinha sido privilegiado e era uma realidade. Ressaltou o 
empenho de todos os envolvidos como os prefeitos da época, os secretários de 
saúde e o próprio governador da época Beto Richa que tinha sido um grande 
governador municipalista, tendo atendido muito os municípios do Paraná e agora 
com o governador Ratinho dando prosseguimento, e assim ficava feliz, 
parabenizando também todos os vereadores envolvidos; o atual prefeito Benato 
que também esteve presente na inauguração e todos que participaram dizendo 
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ter sido de suma importância a inauguração do SAMU que veio para salvar vidas 
no município. Acrescentou comentários sobre a questão do reajuste para a 
educação que achava de suma importância e isso era uma lei federal, já 
determinado pelo governo federal, e assim cabia ao executivo verificar o impacto 
financeiro no momento, mas devia ser aplicado e se era uma lei federal estava 
mais do que na hora de se cumprir e esse projeto chegando aqui com certeza 
iriam analisar e teria a aprovação da casa, pois nenhum professor podia ganhar 
menos do que o piso federal e o município já estava com déficit nessa parte e não 
estava pagando o que era de direito dos professores, lembrando que sempre 
citavam que a educação era a base e o principio para que tivessem uma 
sociedade melhor. O presidente ainda acrescentou que essa reposição deveria 
ser feita em todos os níveis e não apenas no salário inicial para não se promover 
um achatamento muito grande na carreira dos educadores e assim era muito 
importante fazerem essa defesa da reposição em todos os níveis. Nada mais 
havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a 
próxima sessão ordinária para o dia onze de abril no horário re imental, ficando 
lavrada a presente Ata que após lida, achada de confor idade e aprovada, foi 
assinada por todos os v readores presentes. 
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