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SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA TRINTA E UM DE MAIO D DOIS 
MIL E VINTE E UM 

Ata da décima sétima sessão ordinária, primeiro período da primeira sessão 
legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma online e transmitida pela página do Facebook 
da Câmara Municipal, às dezoito horas do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte 
e um, registrada a presença de todos os vereadores. Excepcionalmente nesta 
sessão os trabalhos serão secretariados pelo Vice Presidente Vereador Julio 
Armando Canido Mendez. Inicialmente, o Presidente comunicou os vereadores que 
as atas das últimas sessões, ordinárias e extraordinárias, serão discutidas e votadas 
nas próximas sessões, considerando os ajustes que estavam sendo feitos pela 
equipe técnica da casa com o auxílio do Vereador Ismael, para a transmissão das 
sessões, o que também estava acontecendo nesta sessão. Solicito a Leitura das 
Indicações de Serviço n.° 066 - "Manutenção nos trechos sem pavimentação das 
ruas Genauro Pacheco Gomes, Benjamin Constant, Barão de Capanema e José de 
Mattos Leão", do Vereador Élcio, e n.° 067 do Vereador Julio - "Serviço de 
manutenção e conservação na Rua Professor Adelson Pedro Gonçalves", 
encaminhadas ao Executivo Municipal. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador 

ISMAEL destacou uma avaliação realizada pelo TCE/PR em relação ao índice de 
Transparência da Administração Pública na questão da vacinação da COVID, onde 
Inácio Martins atingiu cem por cento do índice e não poderia deixar de agradecer a 
todos que fizeram parte parabenizando de início toda equipe da saúde em nome da 
Secretária Sandra e da Enfermeira Silvane, responsável por todo acompanhamento, 
coordenação e também pela disponibilização dos dados para que pudessem 
alimentar o Portal da Transparência com relação a COVID. Agradeceu também toda 
equipe da prefeitura em especial ao Controle Interno, Tais Gonçalves Vieira e 
Lohayne Fernanda Niser, que repassaram a toda equipe com relação às 
informações; a equipe de tecnologia da qual fazia parte junto com Renato Flech 
Armani, com o qual desenvolveram todo esse sistema, reuniram todas as 
informações e disponibilizaram no Portal. Destacou a responsabilidade e a 
transparência do prefeito Junior e do vice Klevinho pela responsabilidade e respeito 
que tinham com os cidadãos na condução dessas informações. Encerrou contando 
que na região da AMCESPAR apenas Inácio Martins, Irati e lmbituva atingiram cem 
por cento desse índice de Transparência. O Vereador MARINO falou em relação a 
um ofício encaminhado ao Executivo com relação aos incidentes que vinham 
acontecendo dentro do quadro urbano nas principais ruas da cidade pela questão da 
fiação nos postes tanto de energia, internet e telefonia, devido aos postes estarem 
fora da altura prevista, pelo fato de que as ruas antigamente não tinham 
pavimentação e com as pavimentações a altura diminuiu o que estava se tornando 
um caos; quase toda semana tendo acidentes com derrubada de postes e fios, 
podendo também vir a causar acidentes graves para a população. Assim, enviou o 
ofício ao Executivo solicitando que tomasse as medidas cabíveis junto a essas 
empresas para que viessem a colocar essa fiação na altura adequada, pois vinham 
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percebendo que não era culpa dos caminhões ou de máquinas, mas sim' da fiação 
que estava com a altura fora do permitido, então o Poder Executivo deveria oficiar 
essas empresas para que tomassem os devidos cuidados. Falou sobre o Deputado 
Romanelli relacionando com uma entrega de equipamentos agrícolas nesse dia pela 
manhã no qual várias associações receberam equipamentos e uma dessas 
emendas era desse deputado, no valor de duzentos mil reais compondo um trator e 
vários equipamentos distribuídos às associações, da qual um trator teria ido para a 
comunidade do Vereador João Prestes, com o qual estavam fazendo um trabalho 
juntos nessa questão, e assim achava de suma importância a divulgação desses 
recursos que os deputados mandavam para os municípios porque todos vinham 
fazendo a sua parte e nesse dia o prefeito não teria mencionado o nome do 
Deputado Romanelli, o que achou uma parte de insensibilidade porque esse 
deputado era bem atuante e que todo ano estava ajudando o município e iria ajudar 
ainda mais porque junto com o Vereador João Prestes enviaram novos ofícios aos 
quais o deputado já havia disponibilizado prontamente recursos aqui para o 
município. Também falou sobre o comunicado que recebeu do Deputado Eliel 
Machado que já estava no gabinete do prefeito Junior, sendo a emenda de n° 
30410006, que iria aportar duzentos e trinta mil reais para a saúde, Atenção Básica, 
na parte de equipamentos, e no mesmo momento o deputado se prontificou a 
apresentar emenda no valor de cento e setenta e quatro mil reais para a agricultura 
familiar. Reafirmou que achava importante que o nome dos deputados que estavam 
trazendo recursos para o município fossem divulgados também, pois cada um 
estava fazendo a sua parte e assim era importante a divulgação. Ainda falou em 
relação a declaração do Estado do Paraná estar livre da febre aftosa comentado que 

Paraná representava 22,3% da carne produzida em todo o Brasil e nessa 
declaração era de muita importância o trabalho feito pela ADAPAR com a 
fiscalização e as várias campanhas de vacina, lembrando que o último caso de 
aftosa no rebanho paranaense tinha acontecido em 2006 e de lá até o momento a 
ADAPAR tinha realizado um belíssimo trabalho justamente para que o Paraná 
chegasse a esse patamar que era elevado e com certeza se abririam as portas ainda 
mais na abertura de negócios tanto bovinos, como suínos e frangos, o que era muito 
importante para o agronegócio do Paraná. Ainda comentou em relação a 
reclamação de um empresário que identificou como Samuel Kloster, o qual havia lhe 
reclamado que vinha sofrendo muito com a questão de espaço em sua empresa; 
que o mesmo lhe repassou que há muitos anos vinha reivindicando um espaço para 
que pudesse ter uma estrutura melhor ampliando até com a fabricação de 
equipamentos agrícolas e não tinha condição devido ao espaço de sua empresa. 
Propôs que juntos criassem uma comissão de assuntos relevantes para que 
pudessem atender melhor essa população que vinha reivindicar em todos os 
setores, e no caso citado do Samuel Kloster era para geração de empregos, e assim 

poder público devia lhes dar um suporte maior, pois estavam pedindo para gerar 
empregos no município e até agora os empresários locais não vinham tendo o 
atendimento que estavam esperando, e assim era de suma importância buscarem 
uma solução para atender a esse grupo de pessoas que pretendiam gerar empregos 

no município. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto 
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de Lei 017/2021. Na discussão apenas o Vereador Laurici usou a palavra para, 
considerando que a sessão estava sendo transmitida pelas redes sociais, esclarecer 
ao público que esse projeto tratava do uso obrigatório de pulseiras de identificação 
para pacientes examinados e que apresentassem sintomas ou suspeita de 
contaminação de Coronavírus, fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Sem 
mais comentários o projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis e após 
numerado passou a constar como "Lei n.° 995/2021 - Dispõe sobre a adoção de 
medidas temporárias e emergenciais na prevenção e combate ao contágio de 
COVID-19". Em primeiro turno o Projeto 015/2021 autorizando a realização de 
operação de crédito de duzentos e vinte mil reais, para revisão do Plano Diretor 
Municipal, não recebeu comentários e foi aprovado com todos os votos. Antes de 
realizar as inscrições para a EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador JULIO reforçou o 
convite do Conselho de Segurança para reunião online que aconteceria às vinte 
horas desse dia para a qual seria enviado o link de acesso aos vereadores. Iniciando 
as falas o Vereador ELCIO WSZOLEK agradeceu os vereadores e membros da 
Mesa Diretora pelo fato da possibilidade de não poder estar presente nesta sessão 
por problemas de saúde de familiar, terem dado todo o encaminhamento ao 
Vereador Julio, Vice Presidente, para assessorar esta sessão como secretário. O 
Vereador LAURICI fez um agradecimento aos servidores da saúde principalmente 
nesse momento ao pessoal que estava na linha de frente de enfrentamento da 
COVID-19. Falou que como era de conhecimento dos vereadores, não tinha 
passado bem na semana anterior e por precaução foi até a unidade de saúde fazer 
a coleta de material para teste e presenciando o trabalho dos funcionários da saúde 
sentia na pele o que era realmente estar lá; que muitas vezes tinham pessoas que 
chegavam desesperadas, nervosas, até um pouco fora de controle, e os funcionários 
precisavam lidar com essas situações também, então, queria deixar seus 
agradecimentos a todos da saúde, mas nesse momento em especial ao pessoal que 
estava na linha de frente da pandemia e dizer que num futuro breve isso deveria 
passar já alertando para que quando isso passasse esses funcionários deveriam ser 
homenageados por essa casa de leis por serem merecedores, pois desde 
motoristas, pessoal da limpeza, enfermeiros e médicos, estavam de parabéns nessa 
luta que vinham travando e ajudando a salvar vidas na medida do possível. Afirmou 
que via nesse período de pandemia não haver distinção de pessoas não importando 
poder financeiro ou outros fatores, e nesse momento todos estavam em um mesmo 
barco. Pediu que Deus iluminasse o pessoal da saúde e a população para que 
tivesse cada vez mais consciência e na medida do possível cada um pudesse fazer 
a sua parte para diminuir o contagio cada vez mais. A respeito das empresas 
comentado pelo Vereador Marino lembrou que já havia sido comentado aqui na 
Câmara e falou da possibilidade do município usar recursos do FINISA junto a Caixa 
Econômica Federal e dentro de sua capacidade de endividamento, na medida do 
possível pudessem fazer alguma coisa pelas empresas, pois sabiam que esses 
pequenos empresários realmente estavam precisando. O Vereador MARINO citou a 

Indicação de Serviço do Vereador Julio em semanas anteriores, de n.° 063, sobre 
saneamento básico, dizendo que era uma indicação muito importante e tinha visto 
que o Poder Executivo não tinha feito um trabalho em cima dessa parte, explicando 
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que nessa rua citada pelo Vereador Julio, já tinha sido feito pavimentaçã e era 
totalmente contra ser feito pavimentação em uma rua que não tivesse saneamento 
básico, pois era dinheiro público jogado fora. Contou que estava vendo com o setor 
jurídico da casa a proposição de um projeto de lei não permitindo isso ao Executivo, 
justamente para evitar que se fizesse pavimentação em um local que não tivesse 
saneamento básico, o que vinha acontecendo no município, e achava isso muito 
preocupante, pois era dinheiro público jogado fora. Falou que poderiam aproveitar o 
embalo da revisão do Plano Diretor e assim pedia aos vereadores que participassem 
da elaboração desse plano, que era muito importante na direção das 
responsabilidades também, e importante nesse momento trabalharem juntos porque 
a pavimentação sem galerias no futuro teria que quebrar de volta e 
conseqüentemente dinheiro público seria jogado fora. Disse deixar esse relato para 
juntos fazerem cada vez melhor e assim criarem uma lei em cima do Plano Diretor 
para não ter obra de pavimentação sem galerias pluviais e saneamento básico. 
Encerrou reafirmando a necessidade dos cuidados devido ao aumento de casos de 
COVID no município dizendo que enquanto Poder Legislativo era muito importante 
estarem repassando para que o povo se conscientizasse e assim se evitassem 
problemas maiores no futuro. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 
presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária para o dia sete de junho, 
no horário regimental e novamente de forma online. Foi lavrada a presente ata que 
após aprovada segue assinad por odgs-os 	tes. 
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