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ATA n.° 027/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM 

Ata da vigésima primeira sessão ordinária, do primeiro período, da primeira Sessão 
Legislativa, da 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 vinte e oito de junho de dois mil e 
vinte e um, registrada a presença virtual de todos os vereadores. Considerando o 
julgamento nesta Sessão das Contas do Executivo Municipal, Exercício de 2019, e 
que nos termos do Art. 296, § 4.°, do Regimento Interno, as sessões em que se 
discutirem as contas terão o Expediente reduzido a 30 (trinta) minutos, ficando a 
Ordem do Dia, preferencialmente, reservada a essa finalidade, o Presidente 
informou que a Ata da Sessão do dia 21 de junho será apreciada oportunamente 
Iniciado o EXPEDIENTE solicitou a leitura das Indicações de Serviço na seguinte 
ordem: n.° 073/2021 solicitando "Seja apresentado Projeto de Lei visando o 
fornecimento de Vale-Alimentação aos servidores públicos municipais lotados na 
Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo sempre que precisassem desenvolver 
suas atividades afastados da sede do Município", do Vereador Laurici; n.° 074/2021 
"Indica ao Poder Executivo Municipal, o desenvolvimento de um estudo acerca da 
possibilidade de maior direcionamento do ICMS Ecológico para o incentivo às 
atividades econômicas rurais que contribuem diretamente para a preservação do 
meio ambiente", do Vereador Élcio Wszolek; n.° 075/2021 "Patrolamento e 
cascalhamento nas estradas da comunidade de Rio Claro que dão acesso a 
comunidade de São Domingos", dos Vereadores Edmundo Vier e Julio Armando, e 
n.° 076/2021 "Derrubada de árvores de eucalipto na Rua Genauro Pacheco Gomes, 
no Pátio da Prefeitura, em frente a residência da Senhora Jesiane Stresser Chila", 
do Vereador Marino Kutianski. Após comentadas pelos proponentes o Presidente 
determinou que as mesmas fossem enviadas ao Executivo Municipal. Em seguida, 
solicitou a leitura dos Ofícios do Executivo de n.° 137/2021, em resposta ao 
Requerimento n.° 04/2021 do Vereador Marino e n.° 138/2021 em resposta ao 
Requerimento n.° 03/2021, dos Vereadores Marino Kutianski e Laurici de Oliveria. 
Após as leituras determinou que fosse disponibilizado cópias dos ofícios aos 
requerentes e juntado os mesmos aos Requerimentos para arquivo. Após, conforme 
já divulgado deu-se início à discussão do Parecer da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade sobre as Contas de 2019 e o Presidente informou que o 
Chefe do Executivo Municipal e titular das Contas havia sido NOTIFICADO sobre a 
referida votação no último dia 22 de junho. Solicitou a leitura do Parecer da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre o Acórdão de Parecer 
Prévio n.° 491/2020 que julgou "Regulares" as contas, Exercício de 2019, de 
responsabilidade do Prefeito Edemetrio Benato Junior, Processo de n.° 247451/20 
do TCE/PR. Nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno colocou em discussão 
o Parecer da Comissão tendo o mesmo recebido comentários apenas a título de 
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esclarecimento pelo Vereador Laurici, foi colocado em votação e recebendo todos os 
votos favoráveis foram declaradas APROVADAS as Contas do Executivo Municipal 
do Exercício 2019. Considerando a votação procedida e que o Decreto Legislativo 
de "Aprovação" ou "Desaprovação" de Contas era emitido apenas para dar 
publicidade ao Ato e que não interferia na votação do Parecer da Comissão de 
Orçamento, e sendo essa a última sessão ordinária antes do início do recesso do 
mês de julho, para não restar prejudicada a votação do Parecer, com a concordância 
de todos os vereadores foi dispensada a análise que deveria ser feita pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação sobre o Projeto de Decreto. Assim, solicitou a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo n.° 001/2021 e o encaminhou de imediato 
para votação em primeiro turno na Ordem do Dia desta sessão. Encerrado o 
Expediente passou-se ao uso da TRIBUNA o Vereador ÉLCIO usou a palavra para 
informar que no dia vinte e quatro de junho juntamente com o Vereador Julio 
estiveram na Secretaria Municipal de Saúde conversando com a secretária Sandra 
Daniel buscando ainda esclarecer algumas dúvidas que tinham acerca do processo 
de vacinação da COVID-19 e diante de seus deveres de estar fiscalizando e 
acompanhando foram verificar essa situação onde foram bem recebidos e as 
dúvidas que tinham sido todas sanadas. Contou que na ocasião aproveitou para 
conversar com a secretária acerca da Indicação de Serviço de n.° 071/2021 que 
havia encaminhado ao Poder Executivo na sessão o dia vinte e um de junho 
solicitando estudos acerca da viabilidade de contratação de fisioterapeutas para 
atendimento no processo de recuperação da COVID-19 e teve a feliz surpresa em 
saber que o Executivo através da Secretaria de Saúde também compartilhava dessa 
preocupação e no início do mês de junho havia iniciado o processo de contratação e 
ampliação do quadro de profissionais de fisioterapia. Citou que a secretária havia 
formalizado o que havia comentado durante essa visita em forma do ofício n.° 
66/2021 que achou pertinente fazer a leitura nesse momento, e assim o fez levando 
a conhecimento dos vereadores a resposta recebida. Encerrou dizendo que essa era 
uma ação muito importante do Poder Executivo e da Secretaria de Saúde que 
certamente iria melhorar muito, pois ampliar esse atendimento seria melhorar o 
atendimento às pessoas que tinham passado por agravamentos da COVID e não 
tinham a mesma qualidade de vida. O Vereador JULIO registrou que na quarta-feira 
anterior, dia 23 de junho, esteve acompanhado do vice-prefeito Kleverson Perussolo 
e do Chefe de Gabinete Douglas Pasqualin, na sede da SANEPAR em reunião com 
o presidente da companhia para tratarem de duas importantes demandas sendo a 
primeira já bastante discutida aqui na casa, que era sobre a ativação do poço 
artesiano da comunidade de Papagaios. Lembrou que já tinha enviado ofício à 
SANEPAR o qual já tinham respondido dando um prazo para conclusão, mas após 
ser indagado por alguns moradores da comunidade achou melhor fazer esse pedido 
diretamente ao presidente da companhia para que fosse antecipada essa conclusão 
tendo ouvido do mesmo a garantia de que esse poço seria ativado antes do prazo 
previsto. Citou outra importante demanda tratada que era do Executivo e levada pelo 
vice-prefeito, para que fosse feito um estudo de viabilidade de saneamento básico 
no bairro Curtume onde ouviram também dos técnicos que seria feito esse estudo e 
provavelmente entraria nos planos da SANEPAR em breve. Registrou que essa 

81~Wraagoti  



Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

reunião que tinha sido intermediada pelo líder do governo Deputado Hussein B kri e 
pediu ao Vereador Élcio que o representava, que agradecesse a atenção que sua 
equipe tinha dado a essa comitiva de Inácio Martins, dizendo que torcia que isso se 
resolvesse o mais rápido possível e para isso torcia para que o deputado, com a 
influência que tinha como líder do governo, conseguisse resolver essas demandas 
para o município. O Vereador LAURICI falou sobre o Decreto Municipal com as 
medidas de contenção da COVID-19 lembrando que haviam pedido, mas não sabia 
se tinha sido encaminhado ofício, pedindo respostas para algumas perguntas como 
quando acabaria esse Decreto, pois sabiam que estava com prazo indeterminado, e 
nesse momento gostaria de fazer uma fala expondo sua opinião após ter ouvido os 
comerciantes locais. Contou que nesse dia tinha ouvido pelas mídias que o Decreto 
do Governo do Estado acabaria no próximo dia trinta com grande possibilidade de 
se manter esse Decreto praticamente sem alterações, conforme o que tinha ouvido 
do Secretário de Saúde Beto Preto. Afirmou que o secretário tinha falado que cada 
município tinha autonomia, conforme sua realidade, para fazer um Decreto que 
melhor se ajustasse melhor as necessidades de cada ente do estado. Disse que 
gostaria de deixar sua opinião e também um pedido ao executivo tendo em vista que 
graças a Deus e também as medidas que tinham sido tomadas, podia se analisar a 
possibilidade de uma pequena flexibilização, principalmente com relação ao horário 
dos bares, restaurantes e lanchonetes do município visto que a grande maioria 
desses comércios neste setor era de pequenos comerciantes que pagavam aluguel 
de seus estabelecimentos e a grande maioria vinha com dificuldades muito grandes 
para manter as despesas de água, luz, aluguel e até funcionários, e via que talvez 
fosse o momento de o Executivo dar uma analisada e flexibilizar o horário para que 
esse pessoal tivesse um pouco mais de horário de atendimento, porque o 
fechamento às dezoito horas tornava praticamente inviável de continuarem 
trabalhando sendo que seus movimentos eram mais a tarde mesmo e num horário 
que podiam ter público tinham que fechar seus estabelecimentos não podendo nem 
entregar pela porta ou janela para seus clientes poderem levar para suas casas. 
Assim deixou esse pedido ao Executivo mesmo sabendo que a saúde vinha em 
primeiro lugar e isso era inegável, mas tinha que haver uma certa conciliação nos 
cuidados com a saúde e também com a questão financeira até porque o município 
não tinha condição de fazer um aporte financeiro para ajudar e sabia que a ajuda do 
Governo do Estado era praticamente um abuso e nem valia a pena o pequeno 
empresário correr atrás do valor que o estado disponibilizava, sem contar que muitos 
desses pequenos empresários também não tinham esse direito. Outra sugestão que 
deixou foi sobre o assunto que já haviam debatido há alguns meses atrás e o 
Vereador Marino já tinha feito um levantamento da situação sendo a respeito dos 
cemitérios no município dizendo que seria importante a mesa diretora ou mesmo 
como vereador elaborar um convite ao Secretário do Meio Ambiente que seria o 
responsável por este setor convidando para que pudesse participar de uma reunião 
mesmo que de forma remota onde pudessem estar dialogando sobre o que o 
município vinha fazendo, principalmente quanto ao Cemitério Municipal, que todos 
sabiam que já não tinha mais espaço para sepultamentos, entre outros assuntos 
também dessa pasta. O Vereador Jorge pediu aparte falando que o vereador tinha 
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-,, 
sido muito feliz em sua colocação em relação ao Cemitério Municipal, situação que 
já vinha se arrastando há muitos anos, e desde seu primeiro mandato em 2013 
vinha cobrando essa iniciativa então queria contribuir e dizer que estaria junto com o 
orador e demais vereadores concordando em oficiar, pois era uma questão de 
vigilância sanitária e também de saúde pública onde sabiam que esse cemitério há 
muito tempo já não tinha mais condições das pessoas sepultarem seus entes, o que 
era muito triste para o município que com muitos anos de história ainda não tinha um 
Cemitério Municipal legalizado, e assim precisavam mesmo tomar iniciativas e o que 
estivesse ao alcance do Legislativo deveriam buscar junto ao Executivo para 
encontrarem uma forma de sanarem esse problema e as famílias terem na hora 
mais triste da vida ter um lugar digno para sepultar seus familiares. O Vereador 
Laurici agradeceu o Vereador Jorge pelas manifestações e para encerrar ainda falou 
que achava importante essa conversa até para estarem documentando e não 
ficassem as discussões apenas aqui na Câmara, e pudessem ver uma forma do 
Legislativo colaborar com o Executivo para que as coisas começassem a andar e 
houvesse alguma coisa de concreto realmente. Na ORDEM DO DIA constou apenas 
o primeiro turno de votação do Projeto de Decreto Legislativo n.° 001/2021 
declarando aprovadas as contas do executivo do Exercício de 2019. Sem receber 
discussão, o projeto restou aprovado em primeiro turno com todos os votos 
favoráveis. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL apenas o Vereador ISMAEL PADILHA 
usou a palavra e disse que gostaria apenas de fazer um comentário em relação às 
duas situações levantadas pelo Vereador Laurici e em relação ao ajuste do Decreto 
do Executivo afirmou que também achava importante essa flexibilidade, mas valia 
destacar que essas decisões eram de um grupo de pessoas da Vigilância Sanitária e 
da Saúde que eram também envolvidas nessas decisões e assim eram sempre 
levados em consideração dados técnicos, contando que há pouco tinha recebido a 
informação de que no município ainda havia setenta e quatro casos em isolamento e 
sete em investigação, então, com certeza, com base nesses dados, havendo a 
possibilidade da análise dessa equipe técnica, haveria os ajustes, falando isso para 
deixar claro que essa não era uma decisão monocrática, mas sim de uma equipe 
que ficava no entorno de todas essas informações para que as decisões fossem 
tomadas em conjunto. Em relação à questão do cemitério concordou que era uma 
necessidade do município e uma situação bastante sensível, e o Secretário de Meio 
Ambiente Eder Lopes deveria trazer as informações, pois com certeza já deviam 
estar trabalhando em cima disso; que todos sabiam da dificuldade na questão 
documental e burocrática em relação ambiental, mas com certeza iriam avançar 
nessa questão e o Legislativo deveria com certeza contribuir para melhorias nessa 
questão. Nada mais havendo a ser tratado o presidente declarou encerrada a 
presente sessão e convocou sessão extraordinária para o dia 02/07/2021 às dezoito 
horas, de forma on-line, para votação em segundo turno do Projeto de Lei de 
Diretrizes para el boração do Orçamento de 2022 e do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 0011:021. F • lavrada a presente ata que após aprovada foi assinada 
por todos os presen 
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