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ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 015/2022 

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

Ata da décima segunda sessão ordinária, do 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 dezoito de abril de dois mil e 
vinte e dois, com a presença de todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE e 
considerando o envio antecipado da Ata n.° 014/2022, Sessão Ordinária de onze 
de abril, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno o Presidente declarou 
aberta a discussão e votação da mesma, que foi aprovada com todos os votos 
favoráveis. Após, solicitou a leitura dos Projetos de Leis de números 013/2022 - 
"Lei das Diretrizes para a Elaboração do Orçamento de 2023" e 014/2022 - "Altera 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do município para o Exercício de 
2022 no valor de R$ 22.534,32 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais 

trinta e dois centavos)", alteração necessária para adesão do município ao 
Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, encaminhados para 
as Comissões Permanentes. Em seguida, constou a leitura da Indicação de 
Serviço n.° 046/2022 solicitando "Limpeza e pintura na Unidade de Saúde da 
comunidade de São Domingos", apresentada pelo Vereador Gilberto Bello, que 
depois de comentada pelo mesmo foi despachada para o Executivo Municipal. 
Nenhum vereador se inscreveu para usar a TRIBUNA nesta sessão. Na ORDEM 
DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei 008/2022 do 
Executivo Municipal dispondo sobre os empréstimos em consignação em folha de 
pagamento dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas e revogando 
as leis anteriores de números 932/2019 e 993/2021. Sem receber comentários o 
projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis passando a constar como Lei 
n.° 1022/2022 - "Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas", e foi encaminhada 
para sanção. Em primeiro turno constaram os Projetos de Leis também do 
Executivo, de n.° 004/2022 autorizando o município a participar do Consórcio 
Interrnunicipal de Educação e Ensino do Paraná, e n.° 011/2022 propondo 
denominação do Centro de eventos do município de "Centro de Eventos Silvino 
Pasqualin". Em votação ambos foram aprovados em primeiro turno com todos os 
votos favoráveis sem receber comentários durante as discussões. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL falou que nesse dia estava muito 
feliz pelo final de semana abençoado que todos tinham passado com as graças 
de Deus, contando que teve uma ocorrência no final de semana com seu sobrinho 
Isaac que com apenas sete meses de idade havia caído da cama e batido a 
cabeça, o que tinha lhes trazido uma preocupação muito grande do que pudesse 
ter acontecido, quando pediram a Deus, pela confiança que tinham de que Deus 
pudesse intervir nessas situações, e nesse caso tinha a certeza que Deus interviu 

nada tinha acontecido com o mesmo. Falando isso disse que não poderia deixar 
de frisar os agradecimentos primeiramente a Deus e posteriormente à equipe de 
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saúde que tinha feito todo o atendimento desde a avaliação com o médico 
plantonista que tinha feito um encaminhamento para a realização de tonnografia e 
raio-x na Santa Casa de Ira contando que no final de tudo isso acabaram 
chegando de volta em casa já por volta da uma hora e meia da manhã, mas com 
a boa notícia de que Deus interviu na situação de seu sobrinho, por isso só tinha 
a agradecer a Deus e a todos que tinham feito parte deste atendimento. O 
Vereador JOÃO PRESTES disse que também não podia deixar de agradecer a 
Deus por ter ganhado uma nova vida, pois todos sabiam que tinha sido bem difícil 

seu trajeto dos oito últimos meses até chegar como estava, por isso não podia 
deixar de agradecer a Deus, como também agradecer as enfermeiras e 
enfermeiros de Inácio Martins por ter sido muito bem cuidado, e não podia deixar 
de agradecer o pessoal que tinha lhe acompanhado quando ainda estava aqui na 
cidade, dizendo que era só Deus quem poderia lhes retribuir. Agradeceu também 

Vereador Marino que tinha lhe ajudado bastante nesse período inclusive com 
uma cama hospitalar, agradecendo assim a todos que fizeram orações e torceram 
para que estivesse aqui nesse dia, período que não tinha sido fácil, mas estava 
aqui. Disse que como falava das coisas boas precisava falar e repassar também 
as coisas ruins citando problemas que existiam no interior com estradas como 
também o Posto de Saúde citado pelo Vereador Bello para o qual tinham 
conseguido uma verba, que não tinha ido para lá e infelizmente ficaria só na 
reforma, mas se saísse essa reforma já estaria bom. Contou também que tinha 
conversado com o chefe das máquinas que tinha feito uma estrada em Florestal e 
da Pinheira até Bela Vista, que tinham ficado boas, inclusive tinha feito as valetas 
com retroescavaderia, mas tinham muitas estradas a serem feitas as quais 
estavam lhes cobrando como em Matão de Cima e Matão de Baixo das quais 
tinha vídeos e áudios com o pessoal reclamando bastante, alguns falando em até 
vender as propriedades por não estarem conseguindo as saídas, e conversando 
com o chefe do setor, Élcio, pelo que viu não seriam feitos os galhos, e assim era 
muito difícil para os vereadores que saíam pelo interior, afirmando que não só no 
interior, mas na cidade também estava difícil, e deveriam torcer para que o tempo 
ficasse bom quando tudo iria se ajeitando. O Vereador JULIO compartilhou da 
preocupação do Vereador Ismael dizendo que há algumas semanas também 
tinha passado por uma situação com seu menino que igualmente tinha sofrido 
uma queda da cama quando também tiveram um atendimento muito bem feito 
aqui no Pronto Atendimento e graças a Deus pelos sinais que o médico havia 
atestado não precisou encaminhamento, mas compartilhava dessa preocupação, 
agradecendo também a Deus por ter uma equipe que sempre estava de 
prontidão, pois o ocorrido tinha sido em um domingo por volta das cinco horas da 
manhã quando foram atendidos rapidamente, e graças a Deus não tinha 
acontecido nada com seu filho nem com o familiar do Vereador Ismael. Prestou 
suas condolências á família e amigos da senhora Simone Aparecida Pereira 
Tonin que tinha falecido no último dia quatorze de abril aos quarenta e cinco anos 
de idade, ela que era servidora pública municipal, desempenhava a função de 
Técnica de Enfermagem e por muitos anos como atendente na Unidade Básica 
de Saúde de Papagaios quando teve a oportunidade trabalhar um período com a 
mesma no período em que atendeu como dentista naquela unidade, dizendo que 
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sua a partida deixaria um legado de carinho e amizades e também deixaria muita 
saudade a todos, e assim queria registrar suas condolências à família e 
principalmente à filha pequena que tinha deixado. O Vereador MARINO disse que 

se tornava repetitivo aqui na Câmara, mas vinha compartilhar com o Vereador 
Gilberto Bello pela Indicação de Serviço referente à Unidade de Saúde de São 
Domingos, unidade essa que atendia uma demanda muito grande por ser uma 
das maiores regiões do município, então era com preocupação que vinha mais 
uma vez falar sobre a questão de uma obra em que o Poder Executivo podia 
atender justamente na área de saúde, que era um setor muito importante para 
todos e para suas vidas. Falou ao Vereador Bello que juntamente com o Vereador 
João tinham conseguido um recurso no valor de duzentos e cinquenta mil reais 
através do Deputado Romanelli junto ao Governo do Estado e um dos 
argumentos que o pessoal do Executivo da parte de projetos e obras falaram era 
que esse terreno não tinha matricula, mas tinha ido verificar e até mandado para 
a pessoa responsável no município e era uma doação do senhor Valdonniro 
Ferreira Caldas e a matricula era de n.° 6235, então, esse recurso já estava 
disponível e seria utilizado em uma unidade central, na área urbana, e 
infelizmente deixaria de ser atendida uma comunidade grande do interior onde o 
próprio Vereador Bello tinha passado na semana anterior e visto as precárias 
condições dessa unidade, então ficava muito aborrecido nessa questão porque 
tinham conseguido o recurso, que estava disponível no município, e infelizmente 
não seria utilizado onde também tinham feito a Indicação junto com o Vereador 
João Prestes. Antes de encerrar o Presidente relembrou aos vereadores da 
Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Municipal a acontecer na próxima 
segunda-feira, dia vinte e cinco de abril, após o término da sessão. Nada mais 
havendo a ser tratado declarou encerrada a presente sessão e convocou a 
próxima sessão ordinária para o dia vinte e cinco de abril no horário regimental, 
ficando lavrada a presente Ata, que após lida, achad de conformidade e 
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aprovada, foi as •,ada ,t,,, r• • • -, os vereadores presentes 
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