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ATA n.° 017/2022
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS
Ata da décima quarta sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins,
Paraná, realizada às dezoito horas do dia dois de maio de dois mil e vinte e dois,
presentes todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos regimentais
o Presidente declarou aberta a votação da Ata n.° 016/2022, da sessão do dia 25
de abril, que foi aprovada com todos os votos. Após, solicitou a leitura dos
Projetos de Leis do Executivo de n.° 015/2022 - "Autoriza o Executivo Municipal a
firmar parceria e conceder Subvenção Social à Liga Paranaense de Combate ao
Câncer (Entidade Mantenedora do Hospital Erasto Gaertner)", e n.° 016/2022 Autoriza o Executivo a alterar o Plano Plurianual 2022-2025, a LDO 2022, e a
proceder abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral do município no valor
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para dar cobertura as despesas oriundas da
parceria a ser firmada entre o município e o Hospital Erasto Gaertner, conforme
descrito no Projeto n.° 015/2022. Em seguida solicitou a leitura do Requerimento
n.° 004/2022 proposto pelo Vereador Marino Kutianski e subscrito pelos
Vereadores Élcio Wszolek, Julio Armando e Laurici de Oliveira, solicitando do
Executivo Municipal as seguintes informações: "Qual o valor do contrato e o nonie
da empresa que estava efetuando a reforma na cobertura do Centro Municipal de
Educação Infantil Meu Pequeno Mundo, e qual o prazo previsto para conclusão
dos serviços". Colocou o Requerimento em discussão repassando a palavra
inicialmente ao Vereador Marino, subscritor da proposição, em seguida aõs
vereadores signatários, e após deixou livre a palavra a algum outro vereador que
quisesse fazer uso. O Vereador Marino disse que o motivo desse Requerimento
era que tinha chegado até sua pessoa e também aos demais subscritores uma
reclamação de alguns pais na questão da cobertura do CEMEI e era mais a título
de informação e conhecimento de qual valor seria investido e qual empresa
estava executando os serviços. O Vereador Laurici complementou para deixar
claro que também tinha recebido algumas reivindicações e alguns vídeos de dias
de chuva, de muita água entrando em um bloco inteiro nas salas da Creche, e
baseado nisso estiveram na última terça feira visitando onde inclusive estava lá
também a Secretária de Educação e a Diretora da escola que tinham lhes
recebido muito bem, quando até falaram que iriam fazer esse Requerimento mais
a título de reconhecimento e coincidentemente naquele mesmo dia uma empresa
já estava iniciando a troca do telhado. Em votação o Requerimento foi aprovado
com todos os votos e o Presidente determinou seu envio ao Poder Executivo. Na
seqüência constou a leitura do documento recebido do Desembargador
Wellington Coimbra de Moura, Presidente do TRE/PR, e do Doutor Roberto Ribas
Tavarnaro, Diretor Executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná citando a
reunião virtual realizada no dia 20 de abril sobre o projeto Parlamento Jovem, em
relação à adesão dessa Câmara Municipal ao Projeto. Após a leitura o Presidente
explicou que o TRE vinha desenvolvendo nos últimos anos o Projeto Parlamento
Jovem que em síntese tratava do protagonismo infanto juvenil, o envolvimento
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dos adolescentes e jovens na política, e nessa edição a proposição do TRE era
inicialmente promover um processo eleitoral com as características de uma
eleição no Poder Legislativo envolvendo a inscrição de eleitores, a criação fictícia
de partidos, a seleção de presidentes de partidos, enfim todo o processo. Contou
que esse convite tinha chegado há algum tempo no Colégio Estadual Cívico
Militar Parigot de Souza, e o Colégio através do professor Adilson Stresser da
disciplina de Cidadania e Civismo fez a adesão e tinha sido convidado como
representante da Câmara para estar auxiliando nesse processo que já tinha se
iniciado e estavam em fase de escolha de presidentes de partidos e filiações, e
nesse dia tinha chegado até sua pessoa este convite buscando a inserção da
Câmara neste projeto e prontamente tinha feito a inscrição da casa passando a
fazer essa parceira com o Colégio Parigot de Souza, parceria que inicialmente
consistia em trazer os alunos para promover as convenções dos partidos neste
espaço e em outros momentos utilizar o espaço da Câmara e também um suporte
para que pudessem promover esse processo eleitoral. Falou que inicialmente
tinham a informação de que seria apenas um processo eleitoral sem pensar na
continuidade dos alunos como vereadores mirins, porém pensava que haveria
outras etapas desse projeto e talvez fosse o momento para, juntando com essa
parceria com o TRE e o Colégio Parigot de Souza, fazerem retornar futuramente a
Câmara Mirim tendo em vista que existia uma lei que regulamentava e assim
pudessem estar contribuindo neste processo de formação política dos
adolescentes e jovens. Encerrando as leituras o Ofício n.° 01/2022 do Diretório
Municipal do PSD informando o Vereador Gilberto Bello da Silva como Líder da
Bancada. Nos termos do Artigo 58 do Regimento Interno o Presidente acatou a
solicitação do Presidente do PSD Municipal senhor Edemétrio Benato Junior
declarando o Vereador Gilberto Bello da Silva líder do partido para que assim
pudesse usufruir das prerrogativas legais previstas, e reiterou a necessidade da
indicação de um líder do prefeito junto a esta casa, o qual ainda não tinha sido
designado, como também dos demais partidos que ainda não tivessem indicados
seus líderes. Na TRIBUNA não houve vereadores inscritos. Na ORDEM DO DIA
constou em segundo turno de votação os Projetos de Leis do Executivo de n.°
012/2022 dispondo sobre a sobre a cessão de uso para realização de eventos
particulares do Centro de Eventos localizado no Parque Paulo Dallegrave e n.°
014/2022 propondo alteração no PPA e na LDO e a abertura de Crédito Especial.
Aprovados com todos os votos favoráveis sem receber comentários durante as
discussões os projetos passaram a constar como Lei n.° 1025/2022 - "Dispõe
sobre a Cessão de uso para a realização de eventos particulares por pessoas
físicas e jurídicas, do Centro de Eventos localizado no Parque Municipal Paulo
Dallegrave" e Lei n.° 1026/2022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar
o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, e a
proceder abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do município
de Inácio Martins" no valor de R$ 22.534,32 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e trinta e dois centavos). Em primeiro turno constou o Projeto de Lei
n.° 007/2022 da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal propondo alteração
na a Lei n.° 940/2019 que regulamenta a forma e critérios para indenização das
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despesas de viagens de servidores e vereadores do Poder Legislativo Municipal
de Inácio Martins". Colocou o projeto em discussão e o mesmo foi aprovado com
todos os votos sem receber comentários. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o
Vereador GILBERTO BELLO usou a palavra para destacar a indicação de seu
nome como líder do PSD agradecendo ao Partido e também aos colegas de
bancada Vereadores Dimas, Jorge e Ismael, e o presidente do partido Edemétrio
Benato Junior. Fez um destaque sobre o Dia do Trabalhador e das manifestações
ocorridas no dia anterior em apoio ao Presidente Bolsonaro e também ao expresidente Lula, ocorridas no dia primeiro de maio das quais em sua análise
tinham sido um pouco desgastantes, pois em Brasília o Presidente Bolsonaro nem
tinha discursado, pois não condizia com a quantidade de pessoas esperadas
tendo apenas feito um vídeo, e em São Paulo o ex-presidente Lula teve que
esperar um show da cantora Daniela Mercury para falar depois que juntasse mais
gente, e assim via que estava muito polarizado entre os dois candidatos e o povo
não estava muito animado com nenhum dos dois e estava na hora de pararem
com a briga e discutirem mais o país, as propostas, que era o que o povo estava
precisando, de um Brasil melhor. O Vereador JULIO fez um apelo aos vereadores
que tinham contato com seus representantes deputados federais contando que
durante a semana estaria sendo votado na Câmara dos Deputados o piso salarial
da enfermagem e em contato nesse dia com alguns enfermeiros aqui do
município soube que os mesmos estariam indo no dia seguinte em uma
manifestação em função do pedido para que fosse aprovado o piso nacional da
enfermagem e na oportunidade este grupo lhe solicitou para que pedisse aos
vereadores que solicitassem aos seus deputados federais que votassem a favor
do piso que seria um beneficio muito grande para toda a classe da enfermagem.
Explicou ainda que essa proposta iria instituir o piso de R$ 4.250,00 para
Enfermeiros, R$ 3.325,00 para Técnicos de Enfermagem e R$ 2.375,00 para
Auxiliares de Enfermagem e Parteiras e que a votação do Projeto de Lei de n.°
2564 de 2020 estava prevista para o dia quatro de maio e assim pedia aos pares
que mantivessem contato com seus deputados federais para que olhassem pela
saúde e principalmente pelo pessoal da enfermagem. Nada mais havendo foi
encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia nove
de maio no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata, que após lida e
provada e assinada pelo vereadores presentes.
achada de confor, idad

