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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Ata da vigésima segunda sessão ordinária, segundo período da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma presencial, às dezoito horas do dia dois de 
agosto de dois mil e vinte e um, registrada a ausência do Vereador João Devarci 
Prestes, que encontrava-se hospitalizado. Antes de iniciar a sessão o Presidente 
informou aos vereadores e ao público que acompanhava pelo facebook que a partir 
dessa data as atividades do Poder Legislativo estavam retornando de forma normal, 
ainda sendo respeitadas todas as regras de prevenção ao COVID 19, o que seria 
definido em novo Ato da Mesa Diretora a ser editado no decorrer da semana. De 
forma especial convidou a todos para rezarem a oração do Pai Nosso pedindo a 
Deus pela saúde e pelo breve restabelecimento do Vereador João Devarci Prestes 
que tinha sofrido um grave acidente durante o período de recesso. Ao iniciar o 
EXPEDIENTE considerando o envio antecipado das Atas das sessões ordinárias 
dos dias vinte e um e vinte e oito de junho, e da sessão extraordinária do dia dois de 
julho, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta a discussão e 
votação das mesmas colocando inicialmente em discussão a Ata de n.° 026 da 
Sessão Ordinária de 21 de junho; em seguida a Ata de n.° 027 da Sessão Ordinária 
de 28 de junho, e por último a Ata de n.° 028 da Sessão Extraordinária de 02 de 
julho. Sem receber comentários as atas foram aprovadas com todos os votos 
favoráveis. Após, solicitou a leitura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal 
de n.° 04 de 2021 propondo a instituição do Orçamento Impositivo no município de 
Inácio Martins com acréscimo da Seção II - Do Orçamento Impositivo, ao Capítulo 
III - Dos Orçamentos, no Título III - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA, acrescentando os artigos 80-A, 80-B e 80-C ao texto original, o 
qual foi encaminhado para análise das Comissões Permanentes e assessorias. 
Solicitou também a leitura das Indicações de Serviço do Vereador Marino Kutianski 
de n. 077/2021 propondo a "Reforma/ampliação da Unidade de Saúde da 
comunidade de São. Domingos", já indicando os recursos através de emenda 
parlamentar do Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli através da Secretaria de 
Estado da Saúde no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e n.° 
078/2021 - "Recuperação das estradas rurais na comunidade de Rio Pequeno". 
Após o Vereador Marino comentar suas proposições foi determinado o envio das 
mesmas ao Executivo Municipal. Encerrando as leituras constou o Ofício n.° 49/2021 
da Secretaria Municipal de Assistência Social solicitando autorização para uso das 
dependências da Câmara Municipal, no próximo dia 27 de agosto, das 08 às 12 
horas, para realização da Conferência Municipal de Assistência Social. 
Considerando que a partir dessa data a Câmara Municipal retornava com suas 
atividades normais, e considerando ainda que a própria Secretária de Assistência 
manifestou-se no ofício em relação ao limite máximo de capacidade e as normas de 
prevenção de enfrentamento da COVID 19, o Presidente deferiu a presente 
solicitação e determinou que fosse elaborado ofício em reposta ao solicitado. Lidas 
as matérias iniciou-se o uso da TRIBUNA com o Vereador ÉLCIO WSZOLEK 
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destacando a visita no último sábado, dia trinta e um de julho, de integrantes do 
grupo "Moto Clube Bodes do Asfalto", grupo que possuía integrantes em todo o país 
totalizando aproximadamente duas mil pessoas e que estiveram visitando o 
município nesse dia, quando teve a honra de ter sido convidado para participar 
desse encontro onde puderam dialogar acerca de projetos voltados ao turismo para 
o município, dentre eles sobre o Projeto Pingo de Chuva com a possibilidade de 
implantação nesse município, projeto que em síntese consistia no incentivo à vinda 
de turistas para e a abertura das portas para o turismo. Falou que os integrantes do 
grupo tinham ficado encantados com as belezas naturais e se colocaram dispostos a 
voltar outras vezes. Disse que era assim que pensava em uma perspectiva de 
turismo para o município, investindo-se em políticas públicas e incentivando a vinda 
de pessoas e modalidades de esportes, por exemplo, para dentro do município; que 
era claro, precisavam melhorar ainda em alguns aspectos com mais políticas 
públicas voltadas ao turismo porque potencial sabiam que tinha, e talvez melhorar 
também alguns aspectos bastante pequenos como na questão da receptividade. 
Citou que nesse encontro vieram apenas em torno de vinte integrantes em virtude da 
questão da pandemia, mas eram integrantes de um grupo bastante grande, e viu 
que mesmo tendo sido convidado não teve a receptividade do Poder Executivo 
nesse encontro. Encerrou afirmando que o município tinha um potencial muito 
grande, mas precisavam investir em políticas públicas e principalmente em 
receptividade. O Vereador JULIO iniciou dizendo que era uma alegria estarem 
retornando de forma presencial sendo um sinal de que o vírus estava perdendo 
forças e a vacinação de uma maneira eficaz estava dando resultados para a 
sociedade. Expressou também a preocupação e o desejo de uma pronta 
recuperação ao Vereador João Prestes desejando que logo estivessem juntos 
novamente. Fez um breve relato sobre o mês de julho onde estiveram em recesso 
parlamentar, mas as atividades individuais não pararam, contando que no dia cinco 
de julho havia recebido a confirmação de um pedido seu feito ao Deputado Rodrigo 
Estacho de um recurso na ordem de trezentos e quarenta mil reais para compra de 
um caminhão basculante, pedido esse que feito junto com o Executivo iria auxiliar na 
conservação das estradas e seria bem importante para reforçar a frota, visto que 
tinham muitas comunidades distante que necessitavam de um constante reparo das 
estradas. Falou sobre um curso que participaram dos dias 14 à 16 de julho, junto 
com os vereadores Élcio, Marino e João Prestes sobre Orçamento Público e 
Fiscalização das Políticas Públicas afirmando ter sido um curso bastante 
interessante que lhes esclareceu muitas dúvidas, falando por si que por ser um 
vereador de primeiro mandato tinha pouco conhecimento da área de orçamento 
público e assim tinha sido bem interessante e bem válido o aprendizado. Contou 

J. também que no dia 17 de julho esteve a convite da comunidade de Papagaios em 
uma reunião com a presença de técnicos da prefeitura e da SANEPAR na qual 
foram feitos os ajustes finais para a ativação do poço artesiano, uma demanda já 
antiga da comunidade, e nessa oportunidade formaram uma comissão chamada 
Comissão da Água onde já elegeram uma diretoria que seria responsável por 
arrecadar a taxa que teriam que pagar, recolhendo essa taxa e mantendo a casa 
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tonde a bomba seria instalada, e assim ficou feliz por ter sido convidado e saber que 
essa demanda tão antiga estava sendo resolvida, acreditando que já deviam estar 
quase com esse poço ativo pois faltavam nesse dia apenas as últimas ligações. 
Contou ainda que no dia vinte e quatro do mesmo mês esteve no Assentamento 
José Dias visitando as Associações Roseli Nunes e ACOPAC formada por mulheres 
agricultoras que faziam um trabalho muito bonito de panificação, fornecendo 
produtos para a merenda escolar daqui e também de outros municípios e tinha sido 
convidado para discutirem uma forma de os Poderes Executivo e Legislativo 
buscarem recursos do Estado ou mesmo do Governo Federal para incentivar essa 
produção e assim tivessem melhoramentos na parte de equipamentos e 
conseguissem também aumentar a produção. Contou ter se colocado a disposição e 
falado às mesmas que não tinha muito conhecimento de como canalizar esses 
recursos, mas estaria buscando nos próximos dias para que não só essas, mas 
também outras associações tivessem esse incentivo. Ainda sobre o Assentamento 
José Dias contou que recebeu um pedido e solicitou ao Vereador Ismael que 
levasse ao Executivo esse pedido de um apoio para melhoramentos no campo de 
futebol da comunidade onde pretendiam plantar grama. Encerrou falando sobre o 
Plano Diretor Municipal lembrando que discutiram antes do recesso parlamentar que 
gostariam que o Legislativo participasse das reuniões e tratativas para a formação 
do Plano e lhe parecia que já tinha acontecido uma reunião com os técnicos 
responsáveis por essa criação e não tinham participado, pedindo também ao 
Vereador Ismael que levasse aos responsáveis para que abrissem esse espaço, 
pois acreditava que era de interesse de todos os vereadores a formação do Plano 
Diretor que era tão importante para o desenvolvimento do município. O Vereador 
MARINO KUTIANSKI relatou que no dia vinte e um de julho junto ao Vereador João 
Prestes foram até o gabinete do Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli, deputado 
esse que sempre vinha atendendo as demandas do município. Contou que nessa 
viagem estavam muito felizes e infelizmente no dia seguinte o Vereador João 
Prestes veio a sofrer o acidente, o que lhes entristeceu bastante. Dessa viagem 
relatou os recursos que conseguiram para o município junto ao deputado, dos quais 
já havia oficiado o Poder Executivo destacando o valor de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais) da Secretaria de Estado da Saúde para ampliação de unidade 
de saúde para o qual havia indicado ao executivo a aplicação na unidade de São 
Domingos, destacando ser uma comunidade grande onde as instalações da unidade 
estavam precárias sendo muito importante que ao chegar esse recurso o município 
destinasse para melhorias dessa unidade. Também relatou o valor de cem mil reais 
para aplicação na área de agricultura com aquisição de equipamentos agrícolas e 
ainda vinte e cinco mil reais para ser utilizado na esterilização de pequenos animais 
como cães e gatos sendo um projeto importante relacionando com a existência da 
ONG SOS São Francisco que já vinha se preocupando com essa situação, 
afirmando ainda que seria muito importante que todos engajassem junto a essa 
ONG para diminuir um pouco a população de animais de rua, sendo recursos que 
viriam de encontro com as necessidades do município, os quais esperava que 
viessem logo e que fossem bem utilizados pelo Poder Executivo. Voltou a falar da 
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situação do Cemitério Municipal dizendo ser um assunto com o qual estava 
entristecido, pois vários vereadores também já tinham levantado essa questão aqui 
na Câmara comentando que já tinha enviado um ofício ao Executivo questionando 
sobre melhorias no Cemitério e infelizmente esse ofício, enviado no último dia três 
de maio, até o momento não tinha retorno nenhum, e via isso como um descaso com 
a população porque isso era utilidade pública, questionando se os pares tinham 
visitado recentemente o Cemitério, afirmando que a situação no local estava cada 
vez mais difícil e então, se o Executivo não tomasse as providências não teria mais o 
que fazer, e isso era preocupante. Após esse comentário solicitou ao Presidente que 
através da Mesa Diretora convocasse o responsável pela pasta do meio ambiente do 
município para que já na próxima sessão viesse esclarecer se o município já vinha 
fazendo algum projeto em relação ao Cemitério porque não podia mais ficar da 
forma que estava, e como vereadores eram cobrados pela população e assim 
deviam cobrar também, e o Presidente se comprometeu com o vereador em 
encaminhar ofício ao secretário para esses esclarecimentos. O Presidente também 
falou em relação ã uma emenda parlamentar solicitada junto com o Vereador Jorge 
Boeira ao Deputado Federal Vermelho para aquisição de uma máquina 
retroescavadeira no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) 
a qual já estava empenhada e viria a suprir as necessidades dos agricultores e 
demais benfeitorias necessárias no município. Na ORDEM DO DIA nada constou 

nesta sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILBERTO BELLO se 
dirigiu aos pares para comentar o inverno rigoroso que estava ocorrendo com 
recordes de temperaturas negativas e destacar o trabalho do PROVOPAR Municipal 
na pessoa de sua presidente senhora Elicéia Lopes, onde o comércio local e a 
população ajudaram com a doação de cobertores, edredons e roupas de frio que 
foram distribuídos à população carente num trabalho voluntário muito bonito do 
PROVOPAR, que ajudou muitas famílias. Desejou melhoras ao Vereador João 
Prestes pedindo a Deus que em breve estivesse curado e estivesse de volta após 
esse incidente que tinha sido triste, tendo se acidentado durante seu trabalho. O 
Vereador ISMAEL endossou as palavras do Vereador Bello reconhecendo também 
os trabalhos do PROVOPAR Municipal através de sua presidente senhora Elicéia 
Lopes e também as pessoas da Assistência Social do município que davam um 
apoio e agradeceu também as pessoas que se propuseram a ajudar dizendo que, 
graças a Deus, os martinenses tinham um coração grande para ajudar o seu 
próximo e também ficava feliz com isso. Com  relação aos comentários do Vereador 
Julio sobre a diminuição dos casos de Covid, que era o que todos sonhavam, graças 
a Deus acreditava estar chegando no final dessa pandemia e esperava que assim 
fosse, com a vontade de Deus, porém, comentou que infelizmente nos últimos dias o 
município havia registrado mais um óbito, de um grande companheiro de todos, 
senhor Antonio Sydol, que tinha trabalhado por muitos anos junto à Policia Civil 
prestando seus serviços aos cidadãos martinenses e infelizmente tinha vindo a 
falecer devido a essa maldita doença, e assim pediu a Deus que confortasse a todos 
os familiares trazendo alento a seus corações, porque além desse, mais dezessete 
pessoas do município foram infelizmente levadas por essa situação. Igualmente 
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comentou sobre o nobre colega João Prestes que havia sofrido um grave acidente 
pedindo a Deus que o mesmo tivesse plena recuperação e o mais breve possível 
estivesse junto novamente nos trabalhos, afirmando que o mesmo era uma pessoa 
lutadora e que trabalhava incansavelmente pelo município e pelos seus objetivos 
também, e assim pediu que Deus abençoasse o mesmo e toda sua família. O 
Vereador LAURICI comentou para deixar registrado que no final da semana anterior 
foi procurado por moradores da Rua Benjamin Constant, assim como outros 
vereadores já tinham sido procurados, segundo a conversa que teve com esses 
moradores, que mais uma vez lhe falaram a respeito do trânsito de caminhões 
pesados na referida rua, principalmente no trecho que não era pavimentado, mais 
próximo á Comunidade Nossa Senhora de Fátima, que relataram já estarem tendo 
prejuízos com rachaduras em suas residências e que iriam procurar os demais 
vereadores e a Câmara também num momento oportuno, quando lhes repassou o 
que tinha de conhecimento sobre o assunto falando a respeito do Conselho 
Municipal de Trânsito que podia deliberar sobre isso, indicando a pessoa desse 
Conselho, e assim queria deixar mais uma vez registrado, afirmando saber que não 
era um problema tão simples de se resolver, mas de repente, juntamente com o 
próprio Conselho, poderiam estar participando para verem alguma possibilidade de 
melhorias para os moradores da referida rua. Também comentou sobre o 
falecimento do servidor do município, Antonio Sydol, do qual mesmo que distante 
acompanhou a luta contra o vírus podendo dizer que o mesmo havia vencido o vírus, 
mas infelizmente, talvez por alguma seqüela, veio a falecer num momento em que 
imaginavam que já tivesse superado essa doença, deixando seus sentimentos à 
família, assim como as famílias das demais percas que ocorreram no município, 
afirmando que vinha acompanhando a nova variante do vírus que estava afetando o 
Estado do Paraná, a qual já tinha registros confirmados em Irati, e esperava que 
com o aumento das pessoas já vacinadas isso não se agravasse e as coisas aos 
poucos pudessem estar voltando à sua normalidade. Também deixou sua 
preocupação e os votos de uma recuperação rápida ao Vereador João que com a 
ajuda de Deus num futuro bem próximo estaria recuperado e junto com todos 
novamente. Encerrou desejando as boas vindas a todos nesse segundo período de 
trabalhos após o recesso parlamentar deixando aberto o convite ao povo martinense 
para participarem das sessões presenciais. Nada mais havendo a ser tratado o 
Presidente justificou a ausência do Vereador João Prestes devido ao grave acidente 
sofrido e que tinha sido comentado, e declarou encerrada a presente sessão 
deixando convocada a próxima sessão ordinária para o dia 09/08/2021 às dezoito 
horas, de forma presencial, ficando lavrada a presente ata que após aprovada foi 
assinada por todos os presentes. 
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