
081 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 021/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da décima oitava sessão ordinária, 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 trinta de maio do ano dois mil 
e vinte e dois, registrada a presença na sessão de todos os vereadores. Iniciando 
o EXPEDIENTE e considerando o envio antecipado da Ata n.° 020/2022, da 
Sessão Ordinária do dia vinte e três de maio do ano dois mil e vinte e dois, nos 
termos do Artigo 159 do Regimento Interno o Presidente declarou aberta a 
discussão e votação da mesma, a qual foi aprovada sem ressalvas com os votos 
favoráveis de todos os vereadores. Em seguida solicitou ao Primeiro Secretário 
que procedesse a leitura das Indicações de Serviço, na seguinte ordem: Indicação 
de Serviço n.° 058/2022 - "Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de 
Serviços de Manutenção na Rua Comendador Albino da Silva Rebello (Conjunto 
Habitacional Cohapar 2)"; Indicação de Serviço n.° 059/2022 - "Serviços de 
Manutenção no Posto de Saúde da Localidade de Cachoeira"; Indicação de 
Serviço n.° 060/2022 - solicitando "a Continuidade no Atendimento Prestado pela 
Equipe da Saúde na Escola Rural de Campina Bonita", e Indicação de Serviço n.° 
061/2022 - solicitando "Manutenção na Rede de iluminação Pública da 
Comunidade de Góes Artigas com a Substituição de Lâmpadas", todas de 
proposição do Vereador Élcio Wszolek. Concluídas as leituras o Presidente da 
casa e também proponente das matérias comentou as Indicações de forma 
individual e após determinou que as mesmas fossem encaminhadas para ciência 
do Executivo Municipal. Como nenhum vereador se inscreveu para usar a 
TRIBUNA nesta sessão, o Presidente iniciou a ORDEM DO DIA colocando em 
segundo turno de votação os projetos de Leis do Executivo de números 015 e 016 
de 2022 autorizando o município a realizar parceria junto à Liga Paranaense de 
Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gaertner, e 
autorizando também a abertura de Crédito Adicional Especial para dar cobertura 
às despesas provenientes da referida parceria, no valor de setenta mil reais. Sem 
receber comentários durante as discussões ambos os projetos foram aprovados 
com todos os votos favoráveis e assim passaram a constar respectivamente como 
LEI N.° 1028/2022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria e conceder 
Subvenção Social à Liga Paranaense de Combate ao Câncer (Entidade Mantenedora do 
Hospital Erasto Gaertner)" e LEI N.° 1029/2022 - "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alterar o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2022, e proceder a abertura de Crédito Adicional Especial no 
Orçamento Geral do Município para o exercício de 2022, no Valor de R$ 
70.000,00 (Setenta mil reais)". Encerrando as votações, também em segundo 
turno, constou o Projeto de Lei n.° 06/2022 do Legislativo, de proposição do 
Vereador Marino Kutianski, propondo a denominação da Escola Rural Municipal 
da comunidade de Cachoeira, neste município, de "Escola Municipal José 
Deschermayer", projeto rejeitado em primeiro turno na sessão do dia vinte e três 
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de maio. Colocado em discussão o projeto não recebeu comentários e em 
votação recebeu os votos contrários dos Vereadores Edmundo Vier, Jorge 
Ferreira de Almeida, Ismael César Padilha, Gilberto Bello da Silva e Élcio 
Wszolek, e favoráveis dos Vereadores João Devarci Prestes, Laurici José de 
Oliveira, Marino Kutianski e Julio Armando Ganido Mendez. Declarado "Rejeitado" 
o projeto também em segundo turno, nos termos regimentais o Presidente 
determinou seu arquivamento. Sendo as únicas matérias para votação neste dia 
passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL onde o Vereador JULIO ARMANDO 
registrou que esteve no sábado anterior participando do baile para escolha da 
Rainha da 14.a  Festa do Pinhão, acompanhado dos Vereadores Élcio, Laurici, 
Dimas e Ismael, numa bonita festa. Parabenizou a administração pela 
organização e pela grandeza do evento; parabenizou também as candidatas 
escolhidas dizendo que provavelmente deve ter sido muito difícil ter sido jurado 
naquele momento, e parabenizou também o Vereador Ismael que abrilhantou o 
evento como Mestre de Cerimônia mais uma vez. Entrando em outro assunto 
disse ter sido procurado mais uma vez por servidores, mais precisamente 
motoristas do setor de saúde, lembrando que tinha feito uma Indicação de Serviço 
no ano anterior pedindo uma revisão sobre os valores das diárias, porém na 
época ainda estava em vigência a Lei n.° 173/2020, Lei da Pandemia, e assim 
não era possível a revisão, mas iria retomar esse pedido já solicitando à bancada 
do PSD que levasse esse pedido com urgência porque, salvo engano, já estava 
há cinco anos com o mesmo valor, e assim o que se comia ou se comprava há 
cinco anos com trinta e cinco reais, que era o valor de um almoço ou uma janta há 
cinco anos, no momento já não se conseguia comprar a mesma coisa por conta 
de toda a inflação dos últimos anos, dizendo que se utilizaria dessa Indicação 
novamente, mas já pedia antecipadamente à bancada que levasse essa 
reivindicação. O Vereador LAURICI também ressaltou a participação no baile 
para a escolha da rainha da Festa do Pinhão no último sábado, lamentando a 
ausência do Vereador Marino que por problemas de saúde não pode estar 
presente, parabenizando a organização do evento e ressaltando também a 
presença dos demais vereadores citando o momento em que o prefeito tinha 
convidado os vereadores a subir no palco para compor o evento, nesse momento 
parabenizando também o Vereador Ismael pela excelente apresentação, dizendo 
que lamentava e que queria deixar bem claro que era um posicionamento seu, de 
não estar inserido na programação e no momento da chamada das autoridades 
não ter sido chamado o Presidente da Câmara e principalmente não ter sido 
aberta a palavra ao Presidente, dizendo que achava muito importante que fosse 
aberta a palavra porque era o Poder Legislativo que estava ali presente e talvez 
tenha passado despercebido ou tenha sido um equivoco, mas achava muito 
importante, e pediu ao Vereador Ismael como uma liderança que nos outros 
eventos abrissem a fala porque era um momento de o representante maior da 
casa, o Presidente, poder estar levando também o nome dos vereadores e o 
trabalho de cada um no momento desses eventos, e no mais tudo estava dentro 
da normalidade, muito bom e muito bem organizado. Ao mesmo tempo aproveitou 
e parabenizou também as oito meninas que tinham desfilado e que independente 
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do resultado todas tinham sido de uma coragem muito grande porque não era 
fácil desfilar quando estava lotado o Centro de Eventos. O Vereador ÉLCIO 
também registrou sua presença no evento do último sábado dizendo ter sido um 
evento muito bonito e muito bem organizado, e que o retorno da Festa do Pinhão 
neste ano ganhava um caráter muito especial representando um retorno, claro 
que ainda não à normalidade, mas um retorno a esse agrupamento e de convívio 
mais próximo, a possibilidade de festejar, e assim nesse ano a Festa do Pinhão 
ganhava esse espaço principal, sem contar que a Festa do Pinhão era uma festa 
que devia ser reverenciada no município porque celebrava o cuidado com o Meio 
Ambiente, o potencial turístico, as belezas do município, tendo ficado muito 
evidente com o desfile das meninas no último sábado representando a beleza de 
Inácio Martins, num desfile muito difícil para os jurados, das meninas que 
representaram a beleza e a simpatia de Inácio Martins, independente de quem 
tenha ganhado ou se classificado entre as três primeiras, e claro, representando 
também o pinheiro e o pinhão, símbolos do Paraná e de Inácio Martins, valendo 
destacar que os grandes guardiões do pinheiro e do pinhão eram ainda os 
pequenos proprietários que muitas vezes as duras custas mantinham o pinheiro 
em suas propriedades que nem sempre eram rentáveis na proporção que deveria 
ser e assim precisavam dentro de suas possibilidades, os Poderes Legislativos 
Estadual, Federal, e o Poder Executivo, estarem pensando em políticas públicas 
que viessem em benefício dos pequenos proprietários e assim celebrar a Festa 
do Pinhão era celebrar o pequeno proprietário, mas precisavam também pensar 
neles; que sabiam que o orçamento do município era um orçamento pobre 
infelizmente; que não tinham muitos recursos, mas precisavam achar 
mecanismos de destinar um pouco mais à agricultura, pois era muito pouco o que 
o poder público conseguia destinar à pequena propriedade, mas de modo geral 
tinha sido um evento muito importante, um evento muito bom de se participar, 
destacando o espaço do Centro de Eventos onde a princípio imaginava que o 
espaço era um tanto quanto pequeno, mas pode observar que era um espaço 
ótimo e que comportaria qualquer atividade cultural do município e um espaço 
que estava precisando. Disse também que não era uma questão de querer falar 
em público, mas entendia que não enquanto Presidente, mas enquanto Câmara, 
precisavam ter um espaço de voz, que fosse dada uma atenção aos vereadores 
pelo fato de que o Poder Legislativo do município era fundamental e sem 
aprovação das leis e sem a fiscalização era impossível que acontecesse uma 
administração, e assim concordava com o Vereador Laurici não porque seria sua 
fala enquanto Presidente, mas concordava e defendia que o Poder Legislativo 
precisava ter um espaço de voz principalmente em grandes eventos como estava 
sendo e seria a Festa do Pinhão. O Vereador ISMAEL agradeceu pelos 
comentários dos pares com relação à sua apresentação assumindo também 
alguma falha que pudesse ter acontecido através da própria apresentação em si, 
absorvendo essa crítica que considerou ser uma crítica construtiva e dizendo que 
podia ter sido uma falha do cerimonial mesmo, já colocando seu pedido de 
desculpas dizendo que com certeza iriam incluir essa possibilidade de fala com 
relação ao Poder Legislativo. Falou também que não poderia deixar de colocar 



algumas situações em que esta casa tinha sido enaltecida também como 
principalmente na aprovação da lei de nomeação do Centro de Eventos que tinha 
sido muito bem citada e com certeza uma homenagem muito importante a quem 
também tinha contribuído muito com o município que era o senhor Silvino 
Pasqualin, sugestão que tinha passado por essa casa de leis e aprovada por 
unanimidade, e assim em momento algum houve a intenção de se omitir os 
trabalhos desta casa, porém, já feito o pedido de desculpas colocava a questão 
de que assumia essa responsabilidade. Falou ainda que outra situação que 
gostaria de levantar nesta sessão era de uma informação muito importante sendo 
o Seminário do Meio Ambiente que aconteceria no dia sete de junho com 
informações relevantes para os agricultores, e assim fez a leitura da programação 
e breves comentários sobre este Seminário. Nada mais havendo foi encerrada a 
presente sessão e convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia seis de 
junho no horário regimental, ficando e lavrada a presente Ata, que após lida e 
achada de conformidade foi aprovada e assinada por todos os vereadores. 
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