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Ata da vigésima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
realizada no dia doze de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e 
trinta minutos, presentes todos os vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE, nos 
termos do Regimento Interno, o presidente colocou a ata da sessão ordinária 
do dia cinco de agosto em discussão e votação tendo sido a mesma aprovada 
sem ressalvas. Em seguida foi lido o Projeto de Lei n.° 018/2019 do Executivo 
propondo alteração no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2019, e abrindo Crédito Adicional Especial ao orçamento geral 
de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para dar suporte às 
despesas necessárias em decorrência da Lei n.° 922/2019 que autorizou a 
resolução de conflitos envolvendo a Administração Pública Municipal e criou a 
Câmara de Prevenção e Autocomposição de Litígios, encaminhado para 
análise pelas Comissões Permanentes. Foram lidas também as Indicações de 
Serviço n.° 022 do Vereador Dimas Vier solicitando a "Reabertura. de uma 
estrada próximo entre as localidades de Santa Rita e Rio Claro, que inicia-se 
próxima à propriedade do Senhor Antonio Celso Kinal, passa pela Fazenda 
Batel, e dá acesso à Aldeia Indígena", e n.° 023 dos Vereadores Gilberto Bello 
e Laurici solicitando a "Construção de um ponto de ônibus na Rua Castelo 
Branco, em frente à Escola Municipal Pedro Antônio Molinari, do Bairro Vila 
Nova." O Vereador Edmundo Vier reforçou aos pares a justificativa sobre a sua 
solicitação e os Vereadores Laurici e Gilberto também usaram a palavra 
quando o presidente expôs aos pares que a solicitação proposta tinha partido 
do pedido de um aluno da referida escola quando em visita à Câmara na última 
sexta-feira, e o Vereador Gilnelson pediu a palavra comentando que também 
havia recebido esse pedido por parte de uma professora e que já tinha 
repassado esse pedido, e a Indicação de Serviço apresentada era importante, 
pois viria a reforçar a solicitação. Encerrando, constou a leitura do Oficio 
Circular n.° 212/2019 da Casa Civil do Paraná convidando para o lançamento 
do Projeto Desccrmplica e anúncio da criação do Comitê Permanente de 
Desburocratização, no dia quatorze de agosto no Palácio Iguaçu, e dos 
Deputados Nelson Luersen e Tadeu Veneri para Audiência Pública sobre a 
reabertura da Estrada-Parque Caminho do Colono, às dezenove horas do dia 
quinze de agosto no município de Capanema. Na TRIBUNA o Vereador 
GILBERTO BELLO contou aos pares que junto com o Vereador Laurici tiveram 
na última sexta-feira uma visita de alunos do quarto ano da Escola Pedro 
Antonio Molinari tendo sido uma experiência muito gostosa para as crianças 
quando puderam mostrar aos alunos toda a Câmara e explicar a relevância e 
importância do trabalho das Comissões e das coisas que os vereadores 
conquistavam para o município, ocasião em que citaram exemplos do Vereador 
Gil e do Vereador Sidnei; que responderam várias perguntas dos alunos 
inclusive de quanto era o salário dos vereadores; que foi muito valorosa a visita 
sendo um trabalho da escola que seria aplicado em uma prova sobre o 
conhecimento, o que tinha valido a pena, deixando registrada essa visita. Fez 
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comentários sobre as prévias das eleições presidenciais na Argentina ocorridas 
no domingo anterior e citou que na América do Sul no Brasil, Chile e Argentina 
a direita tinha vencido as últimas eleições, como também nos Estados Unidos e 
em mais alguns países, e que vendo aqui no Brasil todas as coisas erradas que 

presidente vinha fazendo, sendo de esquerda esse presidente não lhe 
representava; que tudo o que falava eram besteiras citando partes das falas do 
presidente durante a semana, dizendo que esse presidente tinha um cérebro 
bem pequeno e o país estava em maus lençóis. Disse que a parte melhor 
desse comentário era que nas prévias na Argentina o candidato esquerdista, 
Alberto Fernández tendo como vice a ex-presidente Cristina Kirchner saíram 
vitoriosos com quase cinquenta por cento dos votos tendo dado uma surra no 
atual presidente Mauricio Macri, e assim essas prévias mostravam que a 
Argentina estava num buraco porque o governo de direita não tinha funcionado 
e o Brasil estava pior ainda, pois o presidente daqui era pior e ainda tinha um 
mandato inteiro pela frente. Como militante de esquerda falou que a parte boa 
disso era que a esquerda estava ressurgindo e tendo a Argentina dado o 
primeiro passo onde a direita tinha vencido as últimas eleições e lá estavam 
fazendo de tudo para colocar a ex-presidente Cristina Kirchner na cadeia, igual 
a montagem que teriam feito no Brasil contra o ex-presidente Lula, o que ainda 
vinham fazendo, citando o fato de uma juíza do Paraná ter pedido a 
transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé em São Paulo, 
afirmando que essa perseguição era muito grande pois sabiam que tudo aquilo 
era uma jogada e havia uma perseguição contra o ex-presidente que tinha se 
tornado um preso político, mas o jogo iria virar e quatro anos passavam bem 
ligeiro. Na ORDEM DO DIA constou a votação em segundo turno do Projeto de 
Lei do Legislativo de n.° 007/2018 regulamentando forma e critérios para 
indenização das despesas de viagens de servidores e vereadores, aprovado 
com todos os votos passando a constar como Lei n.° 940/2019 - "Regulamenta 
forma e critérios para indenização das despesas de viagens de servidores e 
vereadores do Poder Legislativo Municipal de Inácio Martins" ao qual o 
Presidente determinou o envio para sanção. Em primeiro turno de votação 
constaram as matérias na seguinte ordem: Projeto de Lei do Legislativo de n.° 
006 de 2019 propondo declaração de utilidade pública para a Associação de 
Radiodifusão de Inácio Martins; do Projeto de Decreto Legislativo n.° 001 de 
2019 sobre a aprovação das contas do executivo municipal, de 
responsabilidade do Senhor Marino Kutianski, exercício de 2015; Projeto de 
Resolução n.° 002 de 2019 regulamentando a cessão e uso de dependências 
da Câmara para a realização de velórios, e do Projeto de Resolução n.° 003 
de 2019 tratando sobre a alteração da Resolução n.° 06/2011que criou o 
sistema de Controle Interno, essa em atendimento à orientações do 
GEPATRIA. Todas as matérias em primeiro turno foram aprovadas por 
unanimidade sem receber comentários durante as discussões. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL parabenizou o 
Vereador Dimas pela Indicação de Serviço apresentada dizendo que facilitaria 

acesso de muitas formas à Aldeia Indígena; que sabiam da importância da 
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Aldeia para o município e da importância em preservar essa comunidade 
tradicional, e o vereador podia ter a certeza de que principalmente os 
professores que estavam indo até lá todos os dias ficariam bastante felizes 
com a Indicação e tinha certeza também que o prefeito não deixaria de cumprir 
essa Indicação assim que possível reforçando os elogios dizendo que isso era 
uma demanda da comunidade e era bom que tivessem pessoas que 
estivessem pensando nisso, pois o vereador morando próximo sabia das 
dificuldades que as pessoas tinham em vir de lá até a cidade. O Vereador 
EDMUNDO VIER relatou que teve um encontro com o prefeito do Pinhão 
juntamente com as Vereadoras Latida Gabrieli Martins e Luzyanna Rocha 
Tavares contando que a prefeitura daquele município estava a fim de fazer a 
recuperação de duas pontes no Rio Turvo, na divisa dos municípios, saída para 
Pinhalzinho, as quais haviam sido relatadas pelos Vereadores Nelsinho e 
Laurici e que estavam bastante danificadas correndo o risco de cair onde 
caminhões acima de dez toneladas já não estavam passando, e para isso 
pretendiam marcar uma reunião com essa Câmara e a prefeitura para 
discutirem o assunto sobre essas duas pontes, que eram de grande 
importância que fossem recuperadas. O Vereador LAURICI usou a palavra 
apenas para convidar os pares a participar da 21 a Festa em louvor a São 
Cristóvão na capela da Vila Nova, que aconteceria nos dias 17 e 18 de agosto. 
Agradeceu antecipadamente a todos que já tinham colaborado e ao mesmo 
tempo pediu aos que pudessem colaborar com a comunidade onde ficariam 
muito agradecidos e assim contavam com a presença de todos. O Vereador 
SIDON VIEIRA também comentou sobre uma festa ocorrida no final de semana 
na comunidade de Florestal, na Capela São Roque, agradecendo as presenças 
e colaboração do povo com prendas destacando a ajuda que tiveram do 
Deputado Vermelho que tinha lhes ajudado com quinhentos reais para a 
compra de uma moto que foi sorteada em um bingo, além das demais pessoas 
e empresas de Inácio Martins e também de Guarapuava, como também as 
pessoas da comunidade e das comunidades vizinhas que ajudaram e 
participaram da festa. Agradeceu a Deus por essa oportunidade maravilhosa 
onde puderam contar com um grande número de pessoas quando não 
esperavam tantas, dizendo que para as próximas festas teriam que se 
organizar mais para poder acolher a tantas pessoas que vinham festejar junto 
com a comunidade. Falou em relação às Indicações de Serviço que por várias 
vezes faziam e talvez, devido ao acúmulo de Indicações o Executivo não podia 
atender no exato momento, acabava ficando e atrasava, mas no momento 
queria agradecer pelo trabalho feito nas estradas facilitando o acesso até o 
local da citada festa, que não tinha ficado concluído porque uma máquina que 
estava trabalhando havia quebrado, mas agradeceu afirmando que 
permaneciam no aguardo da conclusão dos trabalhos, que estavam ficando 
bons. Encerrou agradecendo a Deus por mais uma sessão que estava 
presente apesar de todos os problemas de saúde que estava enfrentando; 
desejou uma ótima semana e que Deus abençoasse a cada um dos pares. O 
Vereador NELSO destacou uma reunião na última sexta-feira em lrati na qual 
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esteve presente com o ex-prefeito Marino Kutianski junto com o Deputado Luiz 
Claudio Romanelli relatando algumas coisas que conversaram com o deputado 
e interessava ao município, contando que, segundo o deputado, das emendas 
parlamentares do Governo do Estado alguma coisa deveria começar a ser 
liberada até o mês de setembro e isso era interessante para todos os 
vereadores que tinham seus representantes no estado e assim já podiam 
começar a procurar os deputados estaduais para ver o que os mesmos tinham 
para liberar ao município. Também contou que o deputado havia lhes relatado 
que já estava passando por algumas Comissões na Assembléia um projeto 
para não devolverem os recursos que sobrassem ao final do ano e que fariam 
uma espécie de emenda impositiva sendo repartido entre os deputados, cujo 
valor deveria ser em torno de quase três milhões de reais a cada deputado que 
poderiam empregar esse recurso nos municípios como emenda parlamentar, 
situação que poderia ser bom também para essa Câmara que poderia fazer da 
mesma forma da Assembléia com o montante a ser devolvido no final do ano 
para poderem fazer alguma coisa, o que era uma boa idéia e esperava que 
desse certo na Assembléia e de repente pudessem fazer também. Ainda falou 
que nessa ocasião comentaram também sobre madeiras e falaram ao 
deputado que Inácio Martins era sempre uma "barriga de aluguel" ficando sem 
a madeira onde as grandes empresas estavam levando tudo embora, e nessa 
conversa falaram sobre a empresa Klabin que em Ortigueira estava tentando 
criar um projeto entre vinte e um municípios que forneciam matéria prima para 
a empresa para que o ICMS gerado pela mesma fosse repartido entre esses 
vinte e um municípios, o que não tinha sido aceito pelo município de Ortigueira 
e o projeto tinha voltado à estaca zero e os municípios fornecedores da 
madeira não teriam esse benefício, assim como acontecia em Inácio Martins 
com toda a madeira que saía. Explicou que a Assembléia estava trabalhando 
uma pauta da madeira onde estavam tentando acertar alguma coisa para 
reverter essa situação lá em Ortigueira e contaram ao deputado que a situação 
aqui era praticamente a mesma. Que pediram ao deputado para ver o que 
poderia ser feito para municípios como Inácio Martins que era também produtor 
de madeira, lembrando que já conversavam a tempos sobre isso, mas nunca 
tinham pedido a algum deputado ver isso, e que no momento era pertinente já 
que estavam conversando sobre a situação de Ortigueira e assim outros 
municípios poderiam ter benefícios, pois na atual situação esses municípios 
fornecedores ficavam apenas com as estradas a serem recuperadas. Ao final o 
Presidente Vereador GILBERTO BELLO apenas registrou a festa ocorrida na 
Vila Borges no domingo anterior, e nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente a sessão ficando convocada a próxima sessão ordinária 
para o dia dezenove de a. • às dezessete.  horas e trinta minutos, ficando 
lavrada a presente ata • ie após lida e achada de conformidade foi assinada 
pelos vereado s pre 
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