
lltd 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 025/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E SETE DEJUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da vigésima segunda sessão ordinária, última sessão do 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 vinte e 
sete de junho de dois mil e vinte e dois, presentes na sessão todos os 
vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE foi colocada em discussão a Ata de n.°' 
024/2022, da Sessão Ordinária do dia vinte de junho, e considerando que a 
mesma tinha sido enviada com antecipação a todos os vereadores nos termos do 
Artigo 159 do Regimento Interno, o Presidente colocou-a em discussão a qual foi 
aprovada sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura da Indicação de Serviço 
n.° 069/2022 de sua proposição solicitando ao Poder Executivo Municipal a 
"manutenção e reforma na estrada que liga a comunidade de Campina Bonita à 
localidade de Cachoeira", e de n.° 070/2022 do Vereador Marino Kutianski 
solicitando "manutenção e reparos na rede de iluminação pública da Vila Rural", 
encaminhadas ao Executivo Municipal. Na TRIBUNA o Vereador JULIO disse 
que queria trazer mais alguns questionamentos que tinha recebido da população 
e mais uma vez se dirigiu à bancada do PSD pedindo para que lhe ajudasse 
nesses pedidos contando ter sido procurado por moradores na semana anterior, 
mais precisamente por uma Agente de Saúde que tinha lhe procurado e lhe 
levado até um local relatando a preocupação quanto ao esgoto a céu aberto que 
corria nas ruas da Bela Vista. Se dirigindo ao Vereador Marino disse que o 
mesmo já conhecia o problema e já tinham discutido na casa com alguns 
vereadores e se referiu a uma Indicação de Serviço que tinha em mãos, de n.°1 
022/2022, do Vereador Marino Kutianski, que pedia a construção de uma boca de 
lobo em frente à residência do senhor José Cardozo na Rua Waldemar Otto, 
Conjunto Habitacional Bela Vista, problema que ainda não tinha sido solucionado 
dizendo que não iria refazer essa indicação até porque tinha sido feita no ano 
corrente; que do ano 2021 outra indicação, a de n° 093, também do Vereador 
Marino, pedia a execução de obras de saneamento básico nas comunidades Bela 
Vista, Curtume, Javaski e Vila Nova. Disse ter ido até aquele bairro e realmente 
no horário que tinha ido o esgoto corria céu aberto; tinha mau cheiro; crianças 
circulavam por esse local, e a preocupação era principalmente pela saúde das 
crianças sendo uma Agente de Saúde que tinha lhe solicitado porque moradores 
vinham frequentemente pedindo uma solução, pois era um caso de saúde pública 
e de meio ambiente também, e como vereadores tinham o dever de fazer esse 
pedido, reforçando as duas indicações comentadas principalmente aos colegas 
do PSD para que também fizessem este esforço e esse problema fosse 
solucionado o quanto antes. Comentou outro assunto sobre o qual também disse 
ter sido abordado na semana anterior por um morador, o qual lhe pediu que 
enquanto Câmara de Vereadores levantassem um debate sobre descarte de lixo 
eletrônico, que todos sabiam que era também um problema de saúde pública e de 
meio ambiente, pois quando descartado de maneira incorreta causava um 
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prejuízo principalmente para o meio ambiente e o descarte do lixo eletrônico de 
maneira correra podia ser até uma fonte de renda. Dirigindo-se ao Vereador 
Ismael falou que o mesmo sabia um pouco mais sobre isso e todos deviam ter em 
casa um controle remoto, uma televisão velha, cabos de carregar celular, teclado, 
mouse, e desses componentes alguns poderiam ser reaproveitados e o que não 
fosse reaproveitado teria que ser descartado de forma correta, e assim pediu a 
ajuda dos pares para que promovessem um debate com o Departamento de Meio 
Ambiente para que acontecesse a coleta seletiva do lixo eletrônico. Nesse 
momento o Presidente alertou que restava apenas um minuto para a fala do 
orador e ao mesmo tempo o Vereador Gilberto Bello solicitou aparte, quando o 
orador então solicitou seu tempo de liderança e autorizado concedeu aparte ao 
Vereador Bello que informou que estava elaborando junto à Procuradoria Jurídica 
um projeto sobre essa questão e na realidade já existia um projeto para coleta 
desse lixo e a responsabilidade do descarte desses produtos era do comércio que 
vendia, mas estavam estudando, a procuradora já tinha feito o projeto e iria dar 
uma estudada melhor, pois era um pouco complicado, mas concordava que era 
importante uma discussão sobre o tema porque a associação de coleta de 
recicláveis do município não tinha dispositivos para fazer essa coleta e assim 
seria importante a discussão. O orador agradeceu pelas informações e disse que 
era importante que o Vereador Bello também estivesse empenhado colocando-se 
a disposição caso precisasse de alguma coisa, afirmando que também não tinha 
conhecimento e como tinha sido abordado por um cidadão, era bom que já 
tivesse também começado a ver essas discussões. O Vereador Ismael também 
pediu aparte e comentou que a Secretaria do Meio Ambiente já tinha algum 
caminho com relação a isso e se propôs a buscar essa informação e trazer para a 
próxima sessão com mais detalhes lembrando que já tinham algumas ações 
acontecidas no passado para as quais precisavam dar uma olhada e retomar se 
fosse o caso. O Vereador Julio reafirmou a importância da Câmara, da Secretaria 
do Meio Ambiente, utilizando também algumas instituições como o Rotary Club 
para vir somar, para que futuramente existisse a coleta do lixo eletrônico. 
Novamente falando aos vereadores do PSD comentou de outra preocupação 
contando que tinha passado no dia anterior pelo Eco Parque e verificou que 
nenhuma lâmpada estava funcionando devido a um furto de fios e não havia 
nenhuma lâmpada em funcionamento no momento, e gostaria que levassem esse 
pedido ao Executivo, pois as pessoas faziam uso do local para práticas esportivas 
e moradores também utilizavam bem cedo ainda antes do sol nascer e durante a 
noite a partir das seis horas, mais especificamente os moradores da Vila Borges. 
Outra preocupação que comentou foi em relação à Indicação que tinha 
apresentado na sessão anterior sobre as diárias de servidores contando que um 
motorista tinha relatado que havia colocado cópia dessa indicação em um grupo 
de motoristas e conforme conversas de bastidores, um dos responsáveis pelo 
transporte ao ser indagado pelo motorista em questão qual seria a sequência, 
qual procedimento seria tomado para que essas diárias fossem atualizadas, 
segundo o relato dessa pessoa que estava nesse grupo de whatsapp, a resposta 
foi da seguinte forma: "olha, agora fica complicado, porque o pessoal ali esta meio 
brigado com o Executivo e agora não vai ser feito" então, pediu novamente aos 
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vereadores dizendo achar que essa fala infeliz talvez nem fosse verdadeira, 
fossem falas de bastidores, mas solicitou novamente à bancada do PSD que 
interviessem com a Indicação que tinha feito porque não era em seu benefício e 
sim porque estavam com as diárias sem atualização de valores desde 2018 e o 
que compravam lá em 2018 não se comprava em 2022. O Vereador MARINO 
falou sobre a visita de Deputado Aliei Machado no município na última semana  
onde o receberam aqui na Câmara de Vereadores. Parabenizou mais uma vez 
esse deputado pelo grande trabalho que vinha fazendo aqui no município e 
agradeceu as participações dos Vereadores Julio, Élcio, João e Laurici, que 
estiveram presentes para escutar um pouco sobre política, destacando o grande 
trabalho que o Deputado Aliei Machado vinha fazendo sobre a questão da classe 
política, em defesa da classe dos trabalhadores, principalmente das pessoas que 
mais precisavam; que fazia um trabalho diferente na Câmara dos Deputados 
justamente pelo sistema de política que vinha fazendo nesse período em que 
estava a frente como Deputado Federal. Agradeceu também os recursos que 
esse deputado já tinha enviado para o município sendo trezentos e trinta e quatro 
mil e duzentos e cinquenta reais para a construção da Casa do Agricultor que 
seria um espaço onde o pequeno produtor que fazia suas feiras ambulantes nas 
ruas do município teria com recursos do Governo Federal através do Deputado 
Aliei Machado, sendo muito importante esse recurso que já estava empenhado 
através do Governo Federal. Também citou os recursos para aquisição de 
equipamentos para a APAE no valor de cinquenta mil reais que igualmente já 
estava empenhado no Governo Federal; cento e dezenove mil e trezentos e 
setenta e cinco reais para aquisição de equipamentos agrícolas que iriam 
beneficiar as associações do município, recurso que já estava pago e estava na 
conta do município, e também duzentos e trinta mil reais que seria para reforma e 
ampliação da Unidade de Saúde Central, do qual a obra já estava em andamento, 
na fase de medição, para que ocorresse o primeiro pagamento à empresa. Assim, 
ressaltou mais uma vez o grande trabalho que o deputado tinha feito, sendo um' 
deputado que honrava os votos recebidos e com certeza iriam batalhar cada vez 
mais para que ele conseguisse um êxito cada vez melhor aqui dentro do 
município para lhe dar um respaldo por tudo o que tinha feito para os moradores 
de Inácio Martins. Falou sobre a sua Indicação de Serviço desse dia na questão 
da iluminação pública que era uma questão de debates muito intensos que já 
tinham sido feitos aqui na Câmara, com várias indicações tanto para as 
comunidades do interior como da área urbana o que via com preocupação porque 
era uma questão de que existia uma empresa contratada para fazer estes 
serviços no município e disse ainda que existia uma conta específica onde esse 
recurso da iluminação que vinha para o município só podia ser usado na 
iluminação pública e o que estava acontecendo era que a parte administrativa não 
estava cobrando essa empresa, pois era só saírem nas vilas, nas ruas da cidade, 
ou nas comunidades do interior onde existia iluminação pública para que 
percebessem o caos que estava a iluminação; que a cidade estava escura; que 
toda semana nas sessões vinham debatendo essa questão com indicações e 
bastante vereadores falando sobre essa questão e até o momento não viam uma 
situação para que fosse melhorado, então tinha feito essa indicação por ter sido 
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procurado pela comunidade da Vila Rural onde existia duas lâmpadas 
funcionando na vila inteira o que era um absurdo, pois cada usuário ao receber no 
final do mês a sua conta de luz estava lá a taxa de iluminação pública que todos 
estavam pagando e desse recurso pago parte voltava integral para o município, e 
como tinha comentado em uma conta específica e que só poderia ser usado para 
iluminação pública, por isso via com preocupação essa questão cobrando mais 
um vez e esperava que o prefeito junto com sua equipe administrativa através da 
empresa responsável pela parte de reparos e manutenção tomassem as medidas 
cabíveis e necessárias para que tivessem uma cidade mais clara, pois com 
certeza a segurança vinha em primeiro lugar. O Vereador ÉLCIO iniciou 
agradecendo o convite do Vereador Marino para estar participando da reunião 
com o Deputado Aliei Machado parabenizando a maneira como esse deputado 
encaminhava o seu mandato, um mandato em que conseguia separar muito bem 
a questão de encaminhamento de recursos e debate político onde normalmente 
se vinculava uma coisa á outra e o Deputado Aliei Machado sabia separar muito 
bem isso, e mesmo encaminhando recursos para os municípios promovia um 
debate sério, consistente e coerente na Câmara Federal, então deixava seus 
parabéns ao deputado também porque entre os recursos encaminhados pelo 
deputado via a sua preocupação com a agricultura, a agricultura familiar, a 
pequena propriedade. Falando em agricultura, sendo um tema que vinham 
frequentemente debatendo na casa, reforçou ao falarem da Casa do Agricultor 
onde seriam vendidos produtos produzidos aqui dentro do município que entre 
esses produtos esperavam vender produtos de origem animal, portanto 
precisavam reforçar a Indicação de Serviço que tinha encaminhado juntamente 
com os Vereadores Laurici, Julio, Dimas e João sobre a necessidade de o 
Executivo Municipal encaminhar um projeto de lei a esta casa que buscasse a 
criação do Serviço de Inspeção Municipal, sendo fundamental e um trabalho que 
não devia tardar e precisava acontecer. Contou que esteve durante a semana 
anterior observando uma matéria do município de Rebouças onde estavam 
concluindo a construção de uma obra voltada ao SUSAF - Sistema Unificado 
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, que 
iria intermediar o Serviço de Inspeção Municipal e o SIAP - Serviço de Inspeção 
Agroindustrial de Pequeno Porte do Estado do Paraná, ou seja, aquele município 
já estava um passo adiante, pois além de já terem o SIM instituído, organizado, 
regulamentado e funcionando há um bom tempo agora estavam articulando o SIM 
ao Serviço Estadual, portanto os produtores e micro empreendedores daquele 
município poderiam vender seus produtos a nível estadual, então esse era um 
serviço, uma iniciativa que era urgente aqui em Inácio Martins, e assim queria 
aproveitar o momento e reforçar a importância de que a Indicação de Serviço feita 
pelos vereadores citados fosse atendida. Na ORDEM DO DIA desta sessão não 
houve matérias para votação. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador 
EDMUNDO VIER falou em relação á Indicação de Serviço que tinha apresentado 
com todos os vereadores, exceto o Vereador lsamel que estava ausente na 
sessão em que foi apresentada devido a estar em consulta médica, a qual pedia o 
patrolamento da estrada até a localidade de Gavazone contando que o 
patrolamento já estava na propriedade do senhor Antonio Kinal, mas já tinha 
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apenas uma patrola trabalhando e não estava ficando bem patrolado naquele 
trecho sendo o trecho mais precário dessa estrada conforme o Vereador Ballo 
tinha citado em uma sessão, sendo do Assentamento Santa Rita até Gavazone, 
então precisavam ver com o prefeito e o chefe de obras para que dessem urna 
reparada porque a estrada mal parolada se desse uma chuva danificaria tudo 
porque o patrolamento estava sendo meio mal feito e não estava ficando bem 
adequado, então deixava esse esclarecimento porque o pessoal cobrava dos 
vereadores e estavam para fiscalizar, sendo pagos por isso, e tinham que falar 
quando não estivesse certo. O Vereador JULIO registrou e agradeceu o convite 
do Vereador Marino para participar da reunião da última sexta-feira com o 
Deputado Aliei Machado dizendo que sabia dos trabalhos e de todo o empenho 
que esse deputado tinha com o município, deputado filiado ao Partido Verde, 
partido ao qual era filiado também, e enquanto filiação tiveram uma conversa 
muito produtiva e queria agradecer e parabenizar o deputado e também 
agradecer e parabenizar o Vereador Marino e o Vereador João que sempre 
estavam solicitando recursos para que Inácio Martins fosse beneficiado. 
Finalizando registrou que estiveram em uma festa junina muito bonita no último 
sábado na Coloninha Dallegrave, juntamente com os Vereadores Launci, 
Professor Élcio e João, que ajudaram a divulgar e estiveram prestigiando essa 
festa muito bonita. O Vereador MARINO disse que não tinham combinado com o 
Presidente para falarem sobre a questão do SIM, mas conversando com alguns 
produtores nesta semana via que era muito importante essa fiscalização porque 
cabia ao município a questão da Vigilância Sanitária e até tinha uma questão 
muito importante que na semana anterior teve o Decreto Federal n.° 11099 de 
2022 que legalizou a questão do Selo Arte, que era também vinculado aos 
municípios através da Vigilância Sanitária, o qual autorizava o produtor inscrito no I  
SIM para a comercialização dos produtos feitos tipo artesanalmente, onde até 
então o produtor só podia comercializar seus produtos dentro do próprio município 
através do SIM e com o Selo Arte poderiam comercializar a nível nacional, então 
era uma questão muito importante e via ser de suma importância esse debate 
para que o município fizesse uma política pública o quanto mais rápido possível 
para beneficiar os pequenos agricultores justamente porque isso se chamava 
alternativa de renda, e alternativa de renda era o que alimentava essa nação. O 
Vereador GILBERTO BELLO mesmo não tendo sido inscrito para a Explicação 
pediu a palavra ao Presidente e lembrando a fala do Vereador Julio na Tribuna 
sobre a Vila Bela Vista sugeriu ao Vereador Ismael que podiam buscar junto à 
prefeitura e Secretaria do Meio Ambiente sobre uma obra que tinha sido feita 
nessa vila para solucionar o problema onde estava sendo feita uma rede de 
esgoto provisória e já tinha sido feita uma vala grande, e dessa obra precisavam 
saber como estava, pois achava que poderia ser uma solução não permanente 
até que saísse a rede de esgoto lá, e como frequentava muito aquele bairro sabia 
que tinha parado tudo e seria bom que soubessem como estava o andamento 
porque a situação lá era feia mesmo. O Vereador ISAMEL também não tendo 
sido inscrito pediu a palavra e complementou os comentários a respeito da 
situação do Bela Vista dizendo que já tinha sido feito uma obra para criação de 
uma fossa comunitária e o município estava na fase de aquisição dos tubos para 
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fazer a ligação nas ruas, para depois ser feita essa coleta, e posteriormente 
acreditava que haveria um termo de cooperação com a SANEPAR para fazer a 
coleta desse material de tempos em tempos para que fosse feita a limpeza dessa 
fossa comunitária, então estava se aguardando esse aporte de recursos por parte 
do município para aquisição desses tubos para fazer a coleta. O Presidente 
destacou que de acordo com o Regimento Interno não havia possibilidade de que 
fossem feitas inscrições após o início da Explicação Pessoal, no entanto, por 
entender que era um debate que acrescentaria ao debate iniciado pelo Vereador 
Julio considerou importante excepcionalmente essa abertura. Em seu tempo de 
Explicação Pessoal voltou à questão do SIM para destacar que neste dia teve 
uma conversa com o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural 
Sustentável senhor Sebastião falando sobre isso onde procurou inclusive instiga-
los para enquanto Conselho participarem e estarem junto com os vereadores 
nesse debate o qual pensava que era importante e não devia ser apenas 
levantado e não deixar-se esfriar, convidando também os vereadores do PSD 
para estarem juntos defendendo essa bandeira, essa idéia, pela importância que 
o projeto tinha. Contou que nesse dia também esteve presente na reunião do 
Conselho junto com seu assessor e no período da tarde tinha recebido a visita do 
senhor Sebastião que veio reiterar a possibilidade de participação da Câmara em 
falas durante as reuniões do Conselho que aconteciam na última segunda feira de 
cada mês e assim tinham um espaço aberto para que pudessem estar lá falando 
em nome da Câmara, das ações da Câmara, e em cada reunião haveria espaço 
para um vereador, destacando que caso algum vereador quisesse fazer alguma 
fala em nome da Câmara algumas semanas antes ou alguns dias antes fizessem 
a inscrição consigo que entraria em contato com o Conselho para que pudessem 
efetivar o horário e o vereador pudesse estar falando em nome da Câmara, e no 
mais o presidente do Conselho tinha reforçado o convite e a importância de todos 
os vereadores participarem de forma ativa ou como ouvintes mesmo, pois como 
havia destacado ao senhor Sebastião tinha participado pelo menos em parte dai  
maioria das reuniões, e via que estando lá, nem precisava falar, mas mesmo 
assim aprendiam muita coisa e conseguia trazer muita coisa dos anseios dos 
agricultores para esta casa, reforçando o convite a todos os vereadores. Nada 
mais havendo a ser tratado encerrou a presente sessão e nos termos do Artigo 32 
da Lei Orgânica Municipal declarou aberto o período de Recesso Legislativo, 
convocando a próxima sessão ordinária para o dia 01/08/2022, no horário 
regimental, ou em caráter extraordinário caso houvesse convocação. Foi lavrada 
a presente Ata, que após lida e achada de conformidade foi aprovada e assinada 
pelos vereadores pre entes. 
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