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ATA n.° 018/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM. 

Ata da décima quarta sessão ordinária, do primeiro período, da décima quinta 
Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada de forma presencial no horário regimental do dia dez de maio de dois 
mil e vinte e um, observadas as regras de prevenção à pandemia prevista nos 
decretos vigentes, presentes todos os vereadores. Iniciado o EXPEDIENTE, 
nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno, foi colocada em discussão a 
Ata de n.° 017 da Sessão Ordinária do dia três de maio, aprovada sem 
ressalvas. Antes da leitura das matérias, conforme já registrado na sessão 
anterior, o Presidente informou aos pares, ao público presente e a quem 
acompanhava pela internet, que ainda nesta sessão, após a Explicação 
Pessoal, receberiam a Secretária da Saúde Sandra Aparecida Daniel, a convite 
do Vereador Gilberto Bello da Silva. Nos termos do Artigo 161, Parágrafo 1.°, 
do Regimento Interno, solicitou a leitura das Mensagens de Veto do Executivo 
aos Projetos de Lei n.° 03/2021, de proposição do Vereador Julio Armando, o 
qual propunha a inclusão dos profissionais ativos da educação municipal 
(professores e profissionais necessários para retomada da estrutura escolar) 
na primeira fase do grupo prioritário do Programa de Vacinação para Combate 
e Erradicação do Vírus COVID-19, de forma concomitante aos portadores de 
comorbidades, e n.° 04/2021 do Vereador Élcio que propunha a instituição da 
Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Pessoa com Altas 
Habilidades ou Superdotação, cujos projetos já haviam sido enviados para 
sanção na forma e prazo regimentais, na forma das Leis n.° 989 e 990/2021. 
Após as leituras foi encaminhada a Mensagem de Veto ao Projeto de Lei 
03/2021 para discussão e votação de forma especial na Ordem do Dia desta 
sessão, e o Veto ao Projeto 04/2021 para a Comissão de Constituição e Justiça 
o qual aguardaria õ trâmite regimental, na forma do Artigo 262 do Regimento 
Interno, quando deveria retornar para discussão e votação. Após, foram lidos 
os Projetos de Leis do Executivo de números 014/2021 - Incluiu profissionais 
ativos da educação necessários para a retomada da estrutura escolar e dá 
prioridade de imunização de gestantes, puérperas e lactantes no grupo 
prioritário do Programa de Vacinação para o Combate e Erradicação do vírus 
da Covid-19; n.° 015/2021 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar 
Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. no valor de 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para contratação de corpo técnico 
com experiência em confecção e revisão do Plano Diretor e n.° 016/2021 - 
Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e o Anexo de Metas da LDO, e 
a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2021, no valor de R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para aplicação da Operação de Crédito 
constante do Projeto de Lei n° 015. Foram encaminhados para análise das 
Comissões Permanentes e Assessorias os Projetos de Leis números 015 e 
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016, e aguardou-se a decisão em relação à apreciação do Veto ao Projeto de 
Lei do Legislativo n.° 03, para após o Presidente manifestar-se sobre o 
recebimento do Projeto n.° 014. Dos Vereadores constou apenas a 
INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 059, Vereador João Prestes solicitando a 
"Recuperação de um pontilhão conhecido como Mata Burro, na estrada rural da 
comunidade de Faxinai do Posto neste município, próximo a propriedade do Sr. 
Jerson Toledo", despachado para ciência do Executivo Municipal. Foram lidos 
também os ofícios do Executivo de n.° 064 e 065/2021 em resposta aos 
Requerimentos 01 e 02/2021, ambos do Vereador Marino Kutianski. 
Considerando que o requerente, Vereador Marino, já havia recebido cópia das 
respostas, determinou-se que fossem arquivados junto aos Requerimentos, e 
deixou à disposição dos demais vereadores que tivessem interesse em verificar 
as respostas recebidas. Ainda do Legislativo solicitou a leitura do Despacho 
referente às Contas do Município, Exercício de 2019, Processo n.° 247451/20, 
do TCE/PR, referente às contas de responsabilidade do senhor Edemétrio 
Benato Junior, com parecer pela REGULARIDADE, que teve seu trâmite 
iniciado em 07/12/2020, com a NOTIFICAÇÃO devidamente publicada e 
disponibilizada na página eletrônica da Câmara no dia 09/12/2020, tendo assim 
respeitado os prazos legais e permanecido à disposição da população por mais 
de sessenta dias. O Presidente encaminhou o processo para a atual Comissão 
de Orçamento, Finanças e Contabilidade, na pessoa de seu presidente 
Vereador Ismael Cesar Padilha, o qual deveria designar relator para 
apresentação de Parecer opinando pela aprovação ou rejeição do Parecer 
Prévio do TCE/PR, e reforçou que nos termos do Artigo 296 do Regimento 
Interno da casa, o processo em mídia digital, ainda encontrava-se a disposição 
dos vereadores na Secretaria Administrativa para consultas. Ainda foi lido o 
Edital de Audiência Pública n.° 02/2021convocando "Audiência Pública de 
Acompanhamento e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais" pelo Poder 
Executivo de Inácio Martins, referente ao 1.0  quadrimestre do Exercício 2021, a 
ser realizada no Plenário da Câmara Municipal no próximo dia 31 de maio de 
2021, segunda-feira, às 16 horas, e encerrando o Expediente o convite da 
Frente Parlamentar sobre Pedágio da Assembléia Legislativa do Paraná, para 
Audiência Pública de forma virtual, no dia 13/05/2021, ao qual o Presidente 
informou que tinha sido convidado a participar e que representaria esse Poder 
Legislativo. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador JOÃO DEVARCI 
PRESTES falou sobre os problemas que traziam do interior do município ao 
Executivo dizendo que aos poucos vinham sendo resolvidos e nessa ocasião 
falou de outro problema do município sendo na escola Pedro Molinari no qual 
verificou que a quadra de esportes inaugurada em 2019 apresentava bastante 
rachaduras e assim já tinha ido até a prefeitura conversar com o Chefe de 
Gabinete Douglas Pasqualin para repassar a informação e após junto com os 
Vereadores Élcio e Laurici encaminharam oficio para o município verificar a 
situação junto a empresa, situação que deveria ser vista de forma rápida, pois 
devia estar solucionado antes do reinicio das aulas. O Vereador LAURICI fez a 
leitura de um oficio que tinha enviado no dia quinze de abril à Secretaria de 
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Infraestrutura e Logística no qual pediu a influência do Secretário Sandro A ex 
para uma situação já bem conhecida dos pares e também do Executivo, sendo 
a ligação de água na comunidade de Papagaios, e lembrou do documento 
enviado pelo Vereador Julio que também havia cobrado isso, o qual tinha 
procurado antes de enviar o oficio para embasar esse pedido. Lembrou que o 
município já tinha feito o que era preciso e segundo informações a SANEPAR 
tinha até o mês de julho para fazer este serviço, mas vinham acompanhando a 
grande dificuldade que o interior estava vivendo devido a falta de água, e nesse 
documento estava pedindo a interferência do secretário e também deputado 
Sandro Alex para que viesse a ser solucionado o mais rápido possível 
resolvendo a situação daquela comunidade, além do colégio estadual, da 
escola municipal e da unidade de saúde da comunidade que necessitavam 
tanto da ligação de água, com urgência. Comentou também um pedido 
encaminhado através de oficio ao Executivo no qual pediu ser vista a 
possibilidade de ser reativado um estacionamento em frente a escola da Vila 
Nova para uso dos professores e funcionários da escola tendo em vista ser um 
terreno que anteriormente já era usado pelos professores e funcionários como 
estacionamento, mas durante a construção das calçadas e meio fio ignorado 
este acesso. Falou que imaginava que aquele terreno não era do município, 
mas como já era utilizado o proprietário não deveria se incomodar, ou o 
município poderia buscar uma conversa com proprietário para que pudessem 
estar utilizando o espaço com o município fazendo as adequações necessárias 
porque ali ficavam carros na rua já tendo caso de carros terem sido riscados, 
pois era uma via de bastante movimento principalmente de caminhões devido 
ao acesso as empresas madeireiras da região, e nesse sentido encaminhou o 
ofício esperando que se fosse possível o município tomasse as providências 
com relação a essa situação. Também comentou o ofício encaminhado ao 
Executivo pedindo providências na quadra da mesma escola da Vila Nova 
lembrando que a obra tinha sido feita com recursos federais, através de uma 
emenda parlamentar do Deputado Evandro Roman, e que tinha sido 
inaugurada há poudo tempo. Citou que esteve visitando a escola a convite da 
diretora professora Kerle, onde observou que apresentava bastante rachaduras 
no piso, nas arquibancadas e também no muro que cercava a quadra. Como 
não era técnico para dizer o que realmente tinha acontecido e o que devia ser 
feito, elaboraram o ofício para encaminhar ao Executivo para que esse 
notificasse a empresa que tinha o dever e a obrigação de voltar e refazer este 
serviço. Disse que queria acreditar que a estrutura não estava comprometida, 
mas o fato era que parte do piso, arquibancada e muros precisava ser refeito, 
pois era um obra feita com dinheiro público que apresentava bastante avarias 
mesmo tendo sido muito pouco usada devido ao período da pandemia, e com a 
possibilidade de volta das aulas em um prazo curto os alunos iriam usar o 
espaço, e bom seria se fosse feita essa correção antes da volta das aulas, e 
caso não fosse, num período oportuno deveria ser feito, e a empresa 
responsável teria que executar. O Vereador ÉLCIO fez um destaque também 
em relação a questão da quadra da Escola Pedro Antonio Molinari contando 
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que em visita também pode observar que existiam rachaduras bastante 
grandes e como não tinham conhecimento técnico para saberem a gravidade 
da situação, se era um questão apenas do piso ter rebaixado ou uma questão 
de estrutura, a qual também esperava que não fosse, achava que era de 
fundamental importância que o Poder Executivo notificasse a empresa 
contando que também em uma conversa informal com o Chefe de Gabinete 
Douglas, o mesmo lhe repassou que já tinha havido um contato do município 
com a empresa e não sabia em que pé estavam os trâmites, mas optaram em 
fazer o ofício para documentar suas preocupações com a situação onde apesar 
de não terem o conhecimento técnico o tamanho das rachaduras eram de certa 
forma preocupantes. Também destacou a visita na última quarta-feira, dia cinco 
de maio, da Deputada Federal Leandre, quando tiveram uma reunião 
juntamente com o Chefe do Poder Executivo, Secretários Municipais e Chefes 
de Departamento, e também visitaram o Eco Parque, a APAE, e ainda a nova 
Unidade de Acolhimento para a qual direcionou a disponibilização de cerca de 
duzentos e oitenta mil reais, mas o importante foi que também tiveram uma 
conversa com a mesma aqui na Câmara junto com Vereadores Julio e Dimas 
onde debateram algumas demandas para o município. Falou que a Deputada 
Leandre tinha um diferencial, pois além de tratar de emendas tratava também 
de políticas públicas para o município, então, nessa tarde tiveram a 
oportunidade de dialogar políticas publicas que pudessem trazer benefícios ao 
município e tinha sido um momento muito proveitoso. Destacou ainda que 
através do ofício n.° 048/2021 dessa casa fez um pedido ao Deputado Hussein 
Bakri para que fosse disponibilizado recursos através de Emenda Parlamentar 
para complementação da pavimentação da Rua Barão de Capanema, pois 
observando o projeto de pavimentação do município, o que já tinha sido 
efetivado e o que já tinha recursos disponíveis, via que em pouco tempo o 
município ficaria com um percentual pequeno de ruas que não tivessem asfalto, 
mas conversando com os técnicos da prefeitura observou que este trecho em 
específico apesar de estar dentro do projeto não possuía ainda recursos 
direcionados, e déssa forma então aproveitou a oportunidade e fez esse 
encaminhamento ao deputado com o objetivo de que a conclusão dessa rua 
fosse efetivada, pois era uma rua que além de não possuir pavimentação ainda 
tinha o problema de entrada de água nas residências e essa seria uma 
oportunidade de solucionar esse problema até porque a rua era um acesso 
direto para a fábrica de jeans e assim seria uma ação muito importante. Falou 
ainda que estaria encaminhando uma cópia desse ofício ao Executivo para que 
havendo interesse assinasse juntamente e também fizesse esse 
encaminhamento ao deputado. Na ORDEM DO DIA constou apenas a 
apreciação do Veto ao Projeto de Lei n.° 03/2021de proposição do Vereador 
Julio Armando Canido Mendez. Considerando que durante reunião das 
Comissões Permanentes realizada antes do início desta sessão o Vereador 
proponente do projeto apoiou a manutenção do Veto, visto que o mérito de seu 
projeto estava previsto no Projeto de Lei n.° 014 do Executivo, a ser 
recepcionado, e seu pedido foi acatado pelos demais vereadores presentes 
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nessa reunião os quais antecipadamente manifestaram a possibilidade de 
deliberarem com urgência para que não restasse prejudicada a análise do 
Projeto n.° 014 do Executivo, e considerando que o trâmite regimental para 
apreciação do veto, conforme o Artigo 262 do Regimento Interno, poderia 
causar prejuízos na apreciação desse projeto, visto que o mesmo 
primeiramente deveria ser recebido nesta sessão e somente após ser 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para depois 
retornar em votação, decidiu-se por unanimidade dos membros da casa que a 
CCJ emitisse parecer ainda nessa data e que o Veto ao Projeto n.° 03/2021 
fosse recebido e votado nesta mesma sessão ordinária. Assim, com parecer da 
CCJ favorável à manutenção do veto, conforme atas que foram elaboradas e 
anexadas às Mensagens de Veto, restou encaminhada a Mensagem para 
discussão e votação de forma especial na Ordem do Dia desta sessão, 
respeitando a soberana decisão de todos os membros desse Poder e que o 
Regimento Interno não previa a decisão de um caso como o apresentado. O 
Presidente declarou aberta a discussão sobre o Veto e repassou a palavra ao 
Vereador Julio, sendo o único que comentou, reafirmando aos pares o pedido 
já descrito de que mantivessem o Veto, e o mesmo foi mantido com todos os 
votos favoráveis. Dessa forma, mantido o Veto, o Presidente declarou recebido 

Projeto de Lei 014/2021 do Executivo, e encaminhou o mesmo para as 
Comissões Permanentes e Assessorias. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL apenas 

Vereador GILBERTO BELLO usou a palavra e relatou que esteve na 
semana anterior na região do Assentamento José Dias, mais precisamente na 
Terra Cortada, e lembrou que o Vereador Marino tinha feito um pedido para 
recuperação das estradas daquela localidade cujo serviço já estava sendo 
terminado, registrando os parabéns ao Executivo pelo trabalho. Também 
comentou que não poderia deixar de falar sobre seu pedido para vacinação de 
grávidas e puérperas junto ao grupo com comorbidades, que nesse dia o 
projeto já tinha chegado, então só tinha a agradecer por ter sido bem rápido e o 
projeto já deveria ser votado ainda durante esta semana para que logo 
começasse a vacinação desse grupo junto com o pessoal da educação, 
lembrando que a vacinação de grávidas também já tinha entrado na campanha 
nacional e assim era emergencial essa vacina, concluindo que no município 
eram 105 grávidas e 15 puérperas, um número razoável que em breve seriam 
vacinadas. Encerrada a Explicação Pessoal e conforme já divulgado ao inicio 
da sessão deu-se início a participação da Secretaria Municipal de Saúde 
Sandra Aparecida Daniel, a qual o Presidente convidou para usar a Tribuna 
esclarecendo que seria repassada a palavra inicialmente à Secretária para 
suas considerações e posteriormente aos vereadores, iniciando pelo Vereador 
que procedeu o convite, Gilberto Bello da Silva, posteriormente aos demais 
pela ordem em que se inscrevessem. A Secretária fez uma explanação dos 
trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pelo setor de saúde e estando na 
companhia da Chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica Silvane Aparecida 
Gavronski foi também cedido a palavra a mesma que igualmente falou 
relatando principalmente sobre questões relativas á pandemia, e após suas 
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falas, esclareceram várias dúvidas dos vereadores com relação ao setor de 
saúde do município e no combate ao Corona Vírus. Nada mais havendo a ser 
tratado foi encerrada a presente sessão ficando convocada nova sessão 
ordinária para o dia dezessete de maià, às dezoito horas ficando lavrada a 
presente ata que após aprov, da foi ass ada'ar todos os presentes. 
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