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ATA n.° 014/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA DEZENOVE DE ABRk DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 

Ata da décima primeira sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da 
décima quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada de forma presencial no horário regimental no dia dezenove 
de abril de dois mil e vinte e um, observado o atendimento às regras de 
prevenção à pandemia previstas nos decretos estadual e municipal vigentes. 
Todos os vereadores se fizeram presentes na sessão. Ao iniciar o 
EXPEDIENTE, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno, o Presidente 
colocou em discussão a Ata de n.° 012/2021, da Sessão Ordinária virtual do dia 
05 de abril, sendo a mesma aprovada sem ressalvas, e informou que a Ata da 
sessão do dia 12 de abril seria apresentada para discussão na próxima sessão 
ordinária. Na sequência constou a leitura do Projeto de Lei do Executivo de 
número 011/2021 - "Lei de Diretrizes para Elaboração do Orçamento do 
Exercício 2022" encaminhado para análise das Comissões Permanentes e 
assessorias, e das Indicações de Serviço, na seguinte ordem: n.° 040/2021 - 
"Indica ao Poder Executivo estabelecer a gradativa substituição de lâmpadas 
fluorescentes e incandescentes, por lâmpadas LED (light emitting ou diode, ou 
diodo emissor de luz) na iluminação de prédios públicos de Inácio Martins, bem 
como em espaços e vias públicas sob administração municipal", e n.° 041/2021 
- "Apresentação, pelo Executivo Municipal, de Projeto de Lei visando que "seja 
reconhecida a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais 
para a população de Inácio Martins em estabelecimentos prestadores de 
serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos", de 
proposição do Vereador Élcio; n.° 042/2021 - "Serviços de patrolamento, 
cascalhamento e recuperação da estrada que dá acesso à Comunidade de 
Santa Rita, entre a propriedade da Sra Dolores Antunes, passando pelas 
propriedades da Sra Irondina e do Sr Amadeus, até a estrada principal da 
Comunidade de Matão de Cima", do Vereador Gilberto Bello; e n.° 043/2021 - 
"Recuperação, patrolamento e cascalhamento na estrada que liga a 
Comunidade de Rio Claro a Aldeia Indígena"; n.° 044/2021 - "Recuperação, 
patrolamento e cascalhamento da estrada de Comunidade de Tancredo 
Neves", e n.° 045/2021 - Indica que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao 
Comando Geral da Policia Militar do Paraná solicitando a seguinte medida: 
"Considerando a sua preocupação com a atual situação da segurança pública 
do nosso Estado, sejam realizados os estudos necessários visando à reposição 
salarial bem como melhorias para a classe dos agentes de segurança, tanto 
civis como militares, que estão passando um dos piores momentos da história 
em relação ao efetivo, defasagem de salário e pressão social", sendo as três 
últimas de proposição do Vereador Edmundo Vier. Devidamente comentadas 
por seus proponentes o presidente determinou o encaminhamento de todas 
para o Executivo Municipal. Ainda dentro do Expediente solicitou a leitura do 
Requerimento para uso da Tribuna formulado pelo Senhor Osvaldir Nunes 
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Pereira, para "Solicitar apoio do Legislativo Municipal para execuça conjunta 
de ações entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, e a comunidade para 
minimizar os impactos causados pela grande quantidade de animais nas ruas, 
principalmente cães". Nos termos do artigo 292 do Regimento Interno após o 
deferimento ao Requerimento formulado, o Presidente convidou o senhor 
Osvaldir Nunes Pereira para usar a Tribuna esclarecendo ao mesmo que nos 
termos do Regimento Interno teria o prazo de dez minutos para seu 
pronunciamento, podendo ser prorrogado até vinte minutos, não podendo o 
orador ser aparteado em seu pronunciamento, e que após o pronunciamento a 
presidência abriria espaço para debate entre o orador e os vereadores 
interessados, determinando o tempo necessário. Ao usar a palavra o orador 
informou ser membro da ONG SOS São Francisco de Assis e registrou a 
presença de demais membros da organização na sessão. Discorreu sobre o 
tema proposto e ao final de sua fala o presidente abriu espaço para os 
vereadores participar, e todos colocaram suas opiniões a respeito do tema, e 
colocaram-se à disposição. Iniciado o uso da TRIBUNA o Vereador GILBERTO 
BELLO voltou a falar sobre os julgamentos do ex-presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, sobre o que já havia falado em sessões anteriores, para citar o 
julgamento a pedido da PGR de anulação da decisão do Ministro Edson 
Facchin que tinha absolvido o ex-presidente, e em um julgamento histórico, por 
oito votos a três o ex-presidente estava livre da Lava Jato, não tendo mais 
nada com essa investigação, e seus processos deveriam voltar ou para a 
Justiça Federal de São Paulo ou de Brasília, mas de acordo com a decisão do 
STF estava livre, poderia sair candidato, e fazia esse relato porque esse 
julgamento podia dar uma grande reviravolta política nas eleições de 2022, 
com o ex-presidente estando livre para ser candidato e sendo um candidato de 
peso, disparado nas pesquisas em primeiro lugar, voltando a mudar de lado, da 
direita para a esquerda. Falou também que esteve no final de semana no 
interior do município e assim queria parabenizar o executivo sobre uma estrada 
que o Vereador Marino tinha pedido e também tinha comentado, na localidade 
de Matão de Cima, que estava intransitável e o município havia refeito toda a 
estrada desde o Assentamento Santa Rita até o seu final já saindo para São 
Domingos, registrando os parabéns ao executivo por ser uma estrada de 
grande relevância, lembrando também que tinha outros pedidos de estradas na 
região de Matão de Baixo que já deveriam estar no cronograma e seriam 
recuperadas. Para encerrar disse ter recebido uma reclamação do senhor 
Paulo Czaikoski em relação a vacinação o qual lhe falou que na semana 
passada das doses que vieram deveriam ser oitenta e duas doses para Inácio 
Martins e vieram apenas dezenove doses, onde seriam vacinadas pessoas de 
68 e 69 anos, e esse cidadão tinha ficado indignado, pois segundo o que lhe 
falou o Estado do Paraná já estava com onze e meio por cento da população 
vacinada enquanto esse município estava com apenas nove por cento, e ainda 
teria lhe indagado onde tinham ido parar as demais vacinas, se de oitenta e 
duas doses vieram apenas dezenove, deixando esse relato do cidadão e 
pedindo ao Vereador Ismael, com o qual já havia comentado a respeito, se 
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tivesse conhecimento da situação lhes explicasse ou trouxesse na próxima 
sessão, ou ainda iria procurar a Secretaria de Saúde para terem acesso a 
essas informações. O Vereador Ismael por sua vez informou ter conversado 
com a enfermeira Silvane a respeito dessa informação e não puderam 
conversar de forma detalhada por ter lhe chegado a informação um pouco em 
cima da hora, mas de fato na semana anterior tinha chegado as dezenove 
doses conforme e enfermeira lhe repassou, porém, a informação que havia 
acabado de lhe chegar por parte da enfermeira era que já tinham cento e 
setenta doses para as primeiras doses de sessenta e sete e sessenta e oito 
anos que já estavam sendo distribuídas aos pacientes. O orador ainda lembrou 
que tinha comentado na sessão passada sobre o senhor Duarte Marcondes da 
Silva, que tinha melhorado, mas o mesmo tinha vindo a falecer no último 
sábado, dia dezessete de abril, registrando assim seu falecimento, cidadão do 
município e um grande empreendedor, pai do professor Antonio, servidor da 
Secretaria de Educação, deixando seus pêsames para toda a família. O 
Vereador JULIO disse que duas demandas dos servidores municipais lhe 
traziam a usar a palavra nesse dia sendo a primeira sobre o projeto que 
discutiram nas Comissões e que votariam em primeiro turno nesse dia, que 
trata da ampliação das parcelas do empréstimo consignado, passando de até 
setenta e duas para até cento e vinte vezes o prazo para pagamento corrigindo 
uma demanda que os funcionários seguidamente vinham solicitando, 
principalmente num momento como este, de agravo econômico, sendo muito 
importante que essa casa de leis estivesse sensível e ao lado dos servidores 
municipais dando maiores condições de suporte financeiro nos momentos que 
se fizesse necessário. O segundo tema que comentou, que também tratava de 
finanças, e trouxe para discussão aqui, foi sobre a criação de uma data base 
par aos servidores, assunto levantado na terça-feira anterior na Audiência 
Pública de apresentação da LDO, onde também estavam presentes os 
Vereadores Eido, Marino e Dimas, com os quais estariam elaborando em 
conjunto, ainda nesta semana, um ofício sugerindo ao Executivo, a criação da 
data base, fixando uma data na qual os servidores municipais, receberiam o 
reajuste salarial. Disse que apresentariam essa proposta porque a Constituição 
Federal determinava que o prefeito concedesse pelo menos a reposição da 
inflação do ano anterior, aos servidores da ativa, aposentados e pensionistas, 
mas a lei não determinava uma data fixa, então com a criação da data base, 
dar-se-ia uma maior programação ao setor contábil e também permitia ao 
servidor público se organizar financeiramente, sabendo que na data estipulada, 
receberia o reajuste previsto em lei. Na ORDEM DO DIA constou o primeiro 
turno de votação dos Projetos de Leis do Executivo de n.° 009/2021, 
Reestruturação do Conselho do FUNDEB; n.° 010/2021 - Doação de imóvel 
para a COHAPAR visando a construção de vinte e nove unidades 
habitacionais, e n.° 012/2021 sobre o aumento das parcelas para empréstimo 
consignado dos servidores municipais. Colocados em discussão o Projeto n.° 
009, do conselho do FUNDES, não recebeu comentários. Ao Projeto 010 para 
doação de imóvel para a COHAPAR o Vereador Gilberto Bello falou que o 
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terreno descrito nesse projeto e que seria doado a COHAPAR ficava ju-nto 
fábrica de jeans onde seriam construídas vinte e nove casas, enfatizando a 
relevância desse projeto para as vinte e nove moradias junto ao Governo do 
Estado, e assim queria destacar a importância dessas moradias por isso 
deveriam votar o segundo turno em sessão extraordinária para que o município 
conseguisse ser enquadrado já na próxima licitação do Governo do Estado e 
essas casas saíssem logo. O Vereador Marino Kutianski falou para colocar os 
vereadores e o público ao par, que essa era uma área que passou por uma 
batalha judicial muito grande no tempo em que esteve como prefeito do 
município, pois existia um gravame com um valor muito alto em cima dessa 
matrícula na área que tinha sido doada pelo município para construção da 
Usina Termo Elétrica que não chegou a ser construída, e após o município ter 
doado esse terreno estava muito difícil a recuperação, então foi uma batalha 
judicial muito grande que graças a Deus conseguiram reverter judicialmente, e 
na época já tinha implantado esse projeto que estava andando desde 2016 
justamente para atender vinte e nove moradias nesse local; que era um projeto 
de muita importância e de utilidade pública em que o município iria ceder esse 
espaço para o estado justamente para que assim conseguissem diminuir um 
pouco o déficit habitacional aqui dentro do município, cujo déficit era muito 
grande, então conclamava os demais vereadores a buscarem mais alternativas 
para conseguirem fazer mais moradias porque no momento era em torno de 
oitocentas unidades o déficit de habitação no município. O Projeto 012, para 
aumento do número de parcelas de consignados recebeu comentário apenas 
do Vereador Julio comentou que já havia se adiantado sobre esse projeto na 
Tribuna, mas para o público entender melhor explicou que esse prazo era em 
até noventa e seis vezes, e em 2019 foi reduzido para setenta e duas vezes e a 
pedido dos servidores o Executivo atendeu, e sensível ao pedido estava 
ampliando para cento e vinte meses o prazo de pagamento dos empréstimos 
consignados. Em votação todos os projetos foram aprovados por unanimidade 
em primeiro turno. Concluída a Ordem do Dia passou-se para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e o Veréador JORGE destacou e parabenizou o trabalho do prefeito 
municipal quando pode observar nos finais de semana, aos sábados, o 
trabalho junto com o prefeito para preparação do Eco Parque que estava 
ficando muito bonito, em uma área que estava abandonada e junto com o 
Executivo fizeram reuniões sobre uma ressalva que tinha na matrícula daquela 
área; chegaram a um consenso com o proprietário de retirar a cláusula que 
impedia o município de fazer qualquer ação ali, e imediatamente após essa 
cláusula ser retirada da matrícula o prefeito correu atrás e junto ao Governo do 
Estado conseguiu recursos para que hoje tivesse o Eco Parque que estava 
ficando uma maravilha; um lugar confortável onde as pessoas poderiam fazer 
suas caminhadas; um local de lazer; um local bem próprio para as pessoas que 
quisessem passar um tempo ali á beira da natureza, que estava ficando muito 
bonito, e assim parabenizava o executivo municipal pelo bom trabalho e o 
empenho onde puderam observar o prefeito plantando grama, molhando e 
trabalhando junto. Falou também que não podia deixar de destacar o projeto 
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para a construção das casas populares onde sabiam da dificuldade que os 
munícipes tinham em moradia e esse era mais um dia histórico com a votação 
desse projeto de doação da área para a construção de casa populares, o que 
era de grande importância para o município; que o Vereador Marino tinha sido 
feliz em sua colocação de que deviam ir buscar muitas mais e tinha a certeza 
que junto com o Executivo conseguiriam. Parabenizou também o prefeito pela 
ação e pelas medidas tomadas para que conseguissem trazer essas vinte e 
nove moradias que com certeza a COHAPAR iria executar, reafirmando que 
aquela área também estava abandonada, só criando mato, e agora viam a 
importância em servir para moradias para a população. O Vereador MARINO 
falou sobre uma reportagem do G1 Paraná referente a vacina da Pfizer da qual 
deveriam chegar ao país um milhão de doses até o final do mês de abril mas 
tinha uma questão preocupante porque essas vacinas chegariam só nas 
capitais justamente pela condição de armazenamento, de até setenta graus 
negativos, e assim acreditava que desse lote não chegasse nada até os 
municípios pequenos, o que era uma preocupação muito grande também, mas 
enfim, chegando vacina era importante para que a população fosse vacinada e 
assim fossem conseguindo controlar esse vírus que a cada dia mais estava 
preocupando a todos. Agradeceu o pessoal da ONG pelo grande empenho que 
vinham fazendo, destacando que era importante a união e o que vinham 
fazendo voluntariamente e enquanto poderes Legislativo e Executivo se 
empenhavam muito para poder dar um suporte para que isso acontecesse pois 
sabiam que animais na rua era um problema de saúde pública, então era muito 
importante o trabalho que estavam desenvolvendo, de forma voluntária, 
procurando recursos através de rifas e ações, ficando a disposição enquanto 
vereador e cidadão no que pudesse contribuir, para que assim conseguissem 
fazer um grande trabalho junto a ONG SOS São Francisco. Nada mais havendo 
a ser tratado o presidente declarou encerrada a presente sessão e considerando a 
solicitação do Executivo Municipal para convocação de Sessão Extraordinária para 
votação em regime de urgência do Projeto de Lei n.° 010/2021, referente a doação 
de imóvel para a COHAPAR a através do Oficio 080/2021, e considerando ainda a 
concordância de todos os vereadores durante reunião de Comissões Permanentes 
desse dia, para conclusão da votação dos Projetos de Leis n.° 009 e 012/2021, 
convocou, nos termos Regimento Interno, Sessão Extraordinária para votação em 
segundo turno dos referidos projetos para o dia vinte de abril, às dezoito horas. Da 
sessão foi lavrada a presente ata que após aprovada foi 	iíTF por todos os 
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