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ATA n.° 016/2019 

Ata da décima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
do ano 2019, realizada no dia seis de maio de dois mil e dezenove, com todos 
os vereadores presentes. Ao iniciar o EXPEDIENTE foi colocada em discussão 
a Ata da sessão do dia trinta de abril, que foi aprovada sem ressalvas. Após, foi 
lido o Oficio n.° 165/2019 do prefeito municipal, solicitando uma reunião a 
acontecer no dia oito de maio, às dezesseis horas, com todos os vereadores e 
representantes da empresa JAPEL, responsável pela execução do Programa 
de Regularização Fundiária iniciado no município. Após a leitura o Presidente 
confirmou a realização da reunião e solicitou aos pares que todos 
participassem da mesma. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI fez um breve 
comentário sobre um ofício que havia encaminhado ao DER lembrando que já 
havia usado a Tribuna há poucos dias para lembrar que no ano passado havia 
encaminhado o mesmo oficio solicitando a colocação de barras de proteção 
próximo à comunidade de Monjolo antes de chegar em Góes Artigas, aonde 
tinham dois pontos de curva muito perigosos sendo um local em que, se um 
veículo perdesse a direção e saísse fora de pista provavelmente sofreria um 
acidente fatal com o condutor ou os passageiros. Lembrou que no mês de 
setembro do ano passado havia encaminhado esse ofício diretamente no email 
do escritório do DER de Irati, mas não obteve resposta ao mesmo e assim, 
cerca de trinta dias atrás solicitou o re-encaminhamento desse oficio onde 
havia ficado alguns dias sem obter resposta nem confirmação de recebimento, 
e assim tomou a decisão de se dirigir até lrati e protocolar em mãos para que 
tivessem ciência do fato e tomassem as providências ficando agora no aguardo 
de que as providências fossem tomadas e caso não fossem iria tomar outras 
medidas necessárias conversando diretamente com o diretor do DER e talvez 
até pedindo a intervenção da deputada Cristina Silvestri e do deputado Sandro 
Alex, atual secretário do governo Ratinho Junior. O Vereador GILNELSON 
comentou sobre o início nesse dia das obras de recape da Rua Sete de 
Setembro e que já tinha acontecido o recape na Rua Duque de Caxias há 
cerca de sessenta dias onde tinha sido um pouco complicado também, mas 
essas vias estavam tendo bastante trânsito e queria trazer isso para 
conhecimento de todos visto que nesta semana provavelmente teriam bastante 
transtorno também na Rua Sete devido a esse recape, mas era para o 
beneficio de todos sendo uma obra bem interessante, que daria um reforço na 
pavimentação. Endossou sobre a reunião da próxima quarta feria com a 
empresa JAPEL para que o público presente tivesse conhecimento que o 
município estava iniciando o procedimento de regularização dos imóveis 
urbanos que ainda não tinham documentos, através de um convênio do 
município com o Governo do Paraná onde o estado havia terceirizado esse 
trabalho para uma empresa que tivesse conhecimento em realizar o 
procedimento que era bem burocrático, mas finalizaria com a posse dos 
imóveis de todos aqueles proprietários que não tinham o titulo de seus imóveis. 
Reforçou o convite aos pares dizendo que essa reunião era específica para a 



066 

Câmara Municipal de Inácio • tins dam% CNPJ 77.778.827/0001-55 

~4à 
casa onde a empresa deveria trazer informações sobre o trabalho que iria fazer 
a todos os vereadores. O Vereador Nelso solicitou aparte na fala lembrando 
que no mandato de 2009 a 2012 tinham feito uma lei sobre regularização 
fundiária, mas não lembrava se pessoas que tivessem dívidas com o município 
poderiam ser contempladas, pois era uma situação que preocupava muito a 
todos por que muita gente não levava em dia principalmente seu IPTU. O 
orador explicou que nessa lei o município tinha se adequado à legislação 
federal que tratava de regularização fundiária e essa legislação tinha sofrido 
uma alteração bastante grande em 2017 com uma nova lei trazendo um 
tratamento diferenciado para essas ações governamentais que diziam respeito 
a regularização fundiária e que ainda não tinha lido toda essa lei, mas era uma 
dúvida muito interessante que poderiam esclarecer com os membros da 
empresa citada, porém, acreditava que essa nova adequação da lei não 
excluía as pessoas em débito com o município relativo aos imóveis, e até 
abriria a oportunidade para que as pessoas pudessem renegociar suas dívidas. 
O presidente também solicitou aparte contando que um cidadão havia lhe 
procurado falando que no mandato do prefeito Marino ou no anterior do prefeito 
Benato teria sido iniciada essa regularização e o município investido um valor 
de cento e cinquenta mil reais para pagar advogados, perguntado ao orador se 
existia isso. O Vereador Gil respondeu que a informação não procedia e 
explicou que em determinada época em alguns lotes na Vila Borges, de dez a 
doze lotes, o município iniciou o processo por conta própria, mas o programa 
não andou; que na época havia custado cerca de quatro a cinco mil reais e que 
esses lotes já tinham documentos, mas como ficaria muito caro para o 
município o programa não foi adiante, pois o município não teria recursos para 
tocar, e como já tinha falado o que tinha sido gasto eram valores pequenos. 
Para encerrar sua fala comentou que na semana anterior havia sido reiniciada 
a obra da Capela Mortuária visando a sua conclusão, obra essa que era uma 
parceria com o Rotary Club iniciada ainda no mandato do prefeito Marino que 
veio caminhando desde aquela época e agora chegaria ao final, pois eram 
bastante coisas para o município e para o Rotary cumprir, mas que agora 
estava chegando ao seu final e em torno de sessenta a noventa dias deveria 
estar finalizada. Na ORDEM DO DIA constaram para votação em segundo 
turno o Projeto de Lei n. 08/2019 do Executivo, sobre o repasse de recursos do 
FUNDEB para a APAE e n.° 03 do Vereador Sidon propondo declaração de 
utilidade pública para a Associação de Faxinai do Posto. Aprovados com todos 
os votos sem receber comentários foram despachados para sanção como Lei 
n.° 928/2019 - Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio, com a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Inácio Martins - PR, para 
fins de repasse de recursos oriundos do FUNDEB, e Lei n.° 929/2019 - Declara 
de Utilidade Pública Municipal a "ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 
DE FAXINAL DO POSTO". Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador JORGE 
agradeceu a presença do público especialmente das representantes da APAE 
dizendo que faziam um trabalho muito importante no município cuidando das 
crianças especiais; que admirava o trabalho desses profissionais a cada dia 



067 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

pela garra, determinação e coragem, lutando por essas pessoas especiais que 
precisavam e com esses profissionais conseguiam alcançar resultados grandes 
e muito importantes, parabenizando a todas essas pessoas. Falou da 
regularização fundiária sendo muito importante, pois cerca de oitenta a noventa 
por cento de imóveis no município eram irregulares e isso ocasionava um 
prejuízo muito grande para o desenvolvimento do município por tratar-se de 
terrenos apenas com recibos e sem uma escritura pública sendo imóveis nos 
quais os proprietários não podiam buscar um financiamento para melhorar suas 
casas, e isso contribuiria muito para o município, e assim era muito importante 
precisando que ações como essa continuassem a ser tomadas para que fosse 
regularizado o máximo de imóveis. Parabenizou por essa etapa do programa 
dizendo que esperava que muitos ainda viessem a acontecer dizendo que 
também vinha trabalhando nesse sentido com algumas comunidades e sabia 
das dificuldades que era, pois as leis barravam bastante, mas dessa forma era 
o caminho mais rápido e mais fácil tendo o apoio do governo e do município 
ficando mais acessível para todos. Comentou fatos relacionados ao 
Loteamento Cardozo que há tempos tentavam, mas sempre esbarrava em 
algumas coisas e com a regularização fundiária os beneficiados estavam de 
parabéns e esperava que muito mais viesse a acontecer. O Vereador LAURICI 
agradeceu a presença de funcionários e usuários da APAE comentando 
novamente sobre a tramitação do projeto do executivo para a conclusão da 
análise e que o projeto foi votado após essas informações e com algumas 
ressalvas até para precaução aos legisladores dessa casa afirmando que 
estavam a disposição para sempre estar contribuindo com a aprovação de 
projetos, fossem do Executivo ou do próprio Legislativo, relativos á APAE ou a 
qualquer outra entidade. Relatou o falecimento de um grande amigo particular 
seu, o senhor conhecido como Silvio Santos, que havia passado o período de 
três anos lutando contra um câncer vindo a falecer na manhã do domingo cinco 
de maio, sendo uma pessoa muito envolvida com a política no município 
mesmo que indiretamente, pois gostava de estar envolvido com grupos 
políticos e sempre se manifestava principalmente em eleições municipais. Não 
só por ser um amigo e por parte de esposa considerado como um tio, mas por 
ter sido uma pessoa que admirava muito pela seriedade e honestidade que 
sempre conduzia sua vida como um todo. Deixou seus votos de pesar a todos 
os familiares e amigos. O Vereador SIDNEI LOPES também parabenizou os 
profissionais da APAE presentes na sessão. Comentou o reinicio da obra na 
quadra de areia no último dia primeiro de maio sendo uma obra que lhe 
preocupava bastante, pois era através de uma emenda parlamentar que havia 
conseguido junto ao deputado Leopoldo Meyer no valor de duzentos e 
cinquenta e quatro mil reais a ser investida na área de esportes, onde a 
empresa que venceu inicialmente a licitação havia abandonado a obra, que 
agora estava reiniciada. Comentou o primeiro dia do Programa Ecotroca 
dizendo que foi bem valioso onde pode perceber que as pessoas estavam bem 
conscientes do que fazer com o lixo reciclável e além de ter uma alimentação 
saudável ainda desenvolviam a consciência ambiental, informando ainda a 
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próxima feira que aconteceria no dia quinze de maio na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima. O Vereador SIDON agradeceu a presença do público e 
também se dirigiu aos funcionários da APAE presentes na sessão 
parabenizando e elogiando o trabalho realizado pelos mesmos. Falou em 
relação ao Programa de Regularização Fundiária dizendo que era interessante 
também que fosse realizado um programa de regularização dos imóveis rurais, 
pois ali o município também estava perdendo arrecadação e era uma situação 
importante que deveriam levantar. Comentou que também havia encaminhado 
oficio ao DER solicitando a construção de um ponto de ônibus na comunidade 
de Góes Artigas que até o momento não tinha obtido resposta, e que voltaria a 
cobrar, pois o pedido não era para os vereadores e sim para o povo daquela 
comunidade. Também registrou os pesares pelo falecimento do senhor Silvio 
Santos e citou o falecimento da filha de um amigo seu da comunidade de 
Faxinai do Posto, José Batista, chamada Leonice, desejando que Deus 
confortasse essas famílias. O Vereador NELSO falou aos representantes da 
APAE em relação a uma apresentação natalina, a qual já havia comentado em 
sessão no ano anterior para que ficasse registrado que naquela ocasião 
puderam ver o carinho e a dedicação com que trabalhavam com os alunos, 
parabenizando e pedindo que Deus abençoasse esses servidores. Sobre o 
recape asfáltico na Rua Sete de Setembro lembrou que para essa rua havia 
conseguido um recurso em 2011 com o deputado Cesar Silvetri que na ocasião 
tinha assumido a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná e esse 
recurso tinha vindo a fundo perdido com uma contrapartida muito pequena do 
município. Em relação ao atual secretário de infra estrutura do estado, 
deputado Sandro Alex, contou que o secretário havia atendido a solicitação do 
prefeito, sua e do Vereador Laurici, e liberado recursos para pavimentação, e a 
Rua 'tapará, onde estava sendo construída a nova sede da APAE seria 
contemplada, além das ruas próximas a Super Creche e a Escola Luiz 
Scheleder, em recursos que somavam mais de um milhão de reais a serem 
liberados ao município. Falou em relação à escola da Cachoeira que alguns 
pais lhe procuraram reclamando até com alguns exageros dizendo que a 
escola poderia cair, mas ao verificar observou que eram apenas alguns 
rebocos que começavam a cair e conversando com os professores elaborou 
um ofício para encaminhar ao prefeito solicitando uma visita técnica junto com 
engenheiros da prefeitura para darem uma olhada na situação e notificar a 
empresa porque essa empresa continuava trabalhando no município e não era 
difícil de fazer isso, comunicando a empresa para tomar as medidas cabíveis, 
lembrando que ao terminar uma obra e entregar ao município a empresa ainda 
tinha cinco anos de responsabilidade pela obra entregue, então estava em 
tempo ainda e a empresa era a "Luz e Luz" que faria a reforma do ginásio de 
esportes e assim iria oficiar ao prefeito que com certeza tomaria as medidas 
cabíveis para que a empresa fizesse esses reparos que eram necessários para 
essa escola, que tinha melhorado muito na qualidade de ensino dos alunos. 
Encerrando, o presidente também se referiu aos serviços prestados pela APAE 
destacando o trabalho realizado há muitos anos pela senhora Jozelba como 
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voluntária. Contou aos presentes que através do deputado Vermelho o qual 
tinha ajudado na campanha eleitoral junto com os Vereadores Jorge e Sidon 
conseguiram um veículo para a entidade no valor de setenta mil reais para o 
qual já estava quase tudo pronto e viria a melhorar ainda mais o trabalho 
prestado. Relacionou a aprovação do projeto para que os recursos do FUNDEB 
pudessem ser repassados melhorando o atendimento aos alunos especiais. 
Convidou os vereadores e falou que provavelmente iria até a rádio na quarta 
feira dia oito de maio fazer o convite aos pais de alunos universitários para uma 
reunião às dezenove e trinta horas do mesmo dia no Plenário da Câmara com 
o deputado Hussein Bakri e que iriam trazer também os presidentes das 
associações de produtores rurais na qual o deputado iria anunciar algumas 
emendas para a associação e mais a emenda de quinhentos mil reais para em 
parceria com o prefeito ser repassado uma parte para o transporte 
universitário, para o qual já estava pronto um projeto do município e 
encaminhado ao Governo do Estado. Falou que seria muito interessante ouvir 
do próprio deputado sobre esse repasse e que ainda havia a promessa de 
liberar mais seiscentos mil reais para o próximo ano também, que iria ajudar no 
subsidio ao transporte universitário. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária para o 
dia treze de maio, às dezessete horas e trinta minutos, ficando lavrada a 
presente ata que após lida e ac ada • - • ormidade segue assin ãws 
vereadores prt entes. 
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