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ATA n.° 030/2021 

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

Ata da vigésima terceira 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, ás dezoito horas do dia nove de 
agosto de dois mil e vinte e um, registrada a ausência do Vereador João Devarci 
Prestes por encontrar-se hospitalizado. Inicialmente, o Presidente informou o 
plenário e o público que acompanhava a sessão que, conforme solicitado pelo 
Vereador Marino durante o uso da Tribuna na sessão do dia dois de agosto, nesta 
sessão e de forma especial após a Explicação Pessoal, receberiam o Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, senhor Eder Lopes, para falar sobre os assuntos 
pertinentes à pasta e descritos no ofício que formulou o convite para a participação 
do secretário. Iniciando o EXPEDIENTE e considerando o envio antecipado da Ata 
n.° 029, da Sessão Ordinária do dia 02 de agosto, nos termos do Artigo 159 do 
Regimento Interno foi aberta a discussão e votação da mesma, a qual restou 
aprovada com todos os votos. Após, foram apresentadas as Indicações de Serviço 
n.° 079 do Vereador Julio propondo a "Revisão dos valores constantes do Decreto 
n.° 170/2018 que trata dos adiantamentos e reembolsos de despesas de viagens 
aos Agentes Políticos, Servidores Públicos Municipais e Conselheiros Tutelares" e 
n.° 080 - "Instalação de Parque Adaptado no Centro Municipal de Educação Infantil 
Meu Pequeno Mundo (GEMEI)", do Vereador Élcio Wszolek, ambas encaminhadas 
ao Executivo Municipal. Encerrando o Expediente constou a leitura do Ofício n.° 
169/2021 do Prefeito Municipal solicitando as dependências do Plenário para a 
realização da primeira Audiência Pública de revisão do Plano Diretor Municipal, no 
dia vinte e sete de agosto do corrente ano, às dezenove horas, já definindo o 
número de participantes que deveria ser a metade da capacidade de público do 
local, convidando os vereadores para participação afirmando ser uma das etapas 
mais importantes da revisão do Plano Diretor Municipal. Conforme o solicitado o 
Presidente autorizou o uso do Plenário e determinou que fosse elaborado ofício em 
reposta ao Executivo Municipal, determinando ainda aos servidores do setor 
administrativo da casa que dessem o suporte necessário à realização da Audiência 
Pública se fazendo presentes no dia e horário definido, como também alertou os 
senhores vereadores sobre a importância da participação na referida Audiência. 
Lidas as matérias iniciou-se o uso da TRIBUNA com o Vereador JULIO ARMANDO 
falando estar sempre acompanhando os trabalhos do Executivo e tudo o que se 
passava no município exaltando o que estava funcionando, mas precisava falar de 
duas reclamações observadas nas redes sociais, sendo uma sobre um atendimento 
no PA referente a um médico ter demorado muito para fazer um atendimento no final 
de semana, fazendo a leitura dessa postagem sem falar o nome da pessoa para 
preservar sua identidade. Após ter feito a leitura desse relato do qual havia recebido 
um print, como fiscalizador demonstrou sua preocupação no sentido de que não era 
todo o setor de saúde, pois sendo um profissional da saúde lhe entristecia uma 
notícia assim nas redes sociais por generalizar todos os servidores e nesse caso a 
situação poderia ser resolvida, onde o profissional citado era contratado por uma 
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mio 
empresa terceirizada, e não estando atendendo de acordo, ou se o profissional não 
estivesse se sentindo a vontade para realizar os atendimentos, poderia ser 
substituído, e assim, gostaria de demonstrar sua preocupação enquanto 
representante do povo, por ser uma noticia pública que estava nas redes sociais. 
Outro fato que comentou foi uma reportagem no Portal Comunique, onde moradores 
das comunidades do Matão estavam solicitando melhorias nas estradas, registrando 
que haviam bastante pedidos dos vereadores e a comunidade precisava saber que 
também estavam correndo atrás e o Executivo tinha um planejamento para realizar a 
conservação e manutenção dessas estradas dizendo acreditar que nos próximos 
dias essa comunidade seria atendida, afirmando que falava isso para registrar que 
estavam atentos a todas as situações que os munícipes lhes traziam, e na medida 
do possível faziam as cobranças, mas tinham também a sensibilidade de aguardar 
quando os serviços não podiam ser realizados de uma forma tão rápida. O Vereador 
EDMUNDO VIER também falou em relação à comunidade do Matão, lembrando de 
uma Indicação que tinha apresentado junto com o Vereador Julio e contando que o 
maquinário estava atualmente na comunidade indígena e também quase concluído 
em Bom Retiro e acreditava que em breve a comunidade do Matão deveria ser 
atendida com uma estrada de qualidade, endossando a preocupação dos 
vereadores que sempre estavam cobrando e indo atrás de recursos para as 
comunidades terem estradas de qualidade. Na ORDEM DO DIA constou nesta 
sessão o primeiro turno de votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.° 
04/2021 propondo a implantação do Orçamento lmpositivo no município, proposta 
liderada pelo Vereador Laurici José de Oliveira e assinada conjuntamente pelos 
Vereadores Élcio Wszolek, Gilberto Ballo da Silva, Jorge Ferreira de Almeida, Julio 
Armando Ganido Mendez e Marino Kutianski. Colocado em discussão o Vereador 
LAURICI comentou que esse projeto, assinado pela maioria dos vereadores, 
contemplava o trabalho dos legisladores com essa disponibilidade de recursos para 
uma possível emenda parlamentar, falando ser possível, pois o Executivo, em 
caráter excepcional poderia não fazer esse repasse, mas desde que justificasse 
tecnicamente, do contrário tornava obrigatório o repasse desses valores para que o 
vereador pudesse alocar onde achasse mais necessário e isso vinha a coroar o 
trabalho dos parlamentares, até porque vereadores eram os únicos legisladores que 
ainda não tinham esses recursos sendo direito apenas dos Senadores e Deputados 
Federais e Estaduais, e acreditava que a grande maioria das Câmaras ainda não 
possuíam, e com a aprovação desse projeto poderiam estar contribuindo talvez até 
de melhor forma com as suas bases e suas comunidades porque era sempre 
comentado e isso procedia, que os vereadores eram os pára-choques da 
administração, pois eram quem estava mais em contato com o público no dia a dia e 
assim eram muito cobrados por não fazerem o que lhes pediam, e realmente não 
faziam mesmo por não terem o orçamento nas mãos e o que faziam era indicar ao 
Executivo o qual sempre cobravam e sempre mandavam seus pedidos através das 
Indicações de Serviço que na sua grande maioria não eram atendidas e até 
entendiam que muitas vezes não era possível mesmo o Executivo atender a todos e 
através desse projeto, sendo aprovado, facilitaria um pouco mais o trabalho do 
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vereador. O Vereador ÉLCIO parabenizou o Vereador Laurici por iniciar o 
encaminhamento desse projeto e também por lhe convidar a fazer parte no 
desenvolvimento dessa iniciativa. Falou que os vereadores que tinham mais tempo 
de casa poderiam confirmar que esse projeto já vinha sendo debatido há muito 
tempo por ser de interesse de todos os vereadores e agora finalmente colocariam 
em prática esse importante projeto considerando que a promulgação dessa lei era 
um importante mecanismo de fortalecimento do Pode Legislativo e era muito bom 
observarem que era projeto de autoria da maioria dos vereadores, e com ações 
como essas fortaleceriam a cada dia esse Poder Legislativo que vinha se 
construindo como um Poder autônomo e a cada dia aumentava a credibilidade da 
comunidade diante do Legislativo, e assim parabenizava o Vereador Laurici e 
agradecia por fazer parte. O Vereador JULIO ARMANDO contribuiu com a discussão 
parabenizando também o Vereador Laurici e lembrou que o Vereador Jorge na 
legislatura anterior tinha iniciado essa discussão que naquele momento não tinha 
dado certo e ficava feliz também por ter feito parte desse momento que daria mais 
autonomia para a Câmara apesar do valor desse orçamento não ser muito alto, mas 
era uma maneira do legislativo contribuir também com a criação do orçamento do 
município sendo os representantes diretos do povo, e pensava que com a aprovação 
dessa lei faria com que a comunidade enxergasse a Câmara com melhores olhos 
ainda que enxergava no momento. Registrada a ausência do Vereador João Prestes 
e com todos os demais vereadores tendo votado favorável a proposta foi aprovada 
em primeiro turno e o presidente determinou seu retorno para votação em segundo 
turno após o interstício mínimo de dez dias. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o 
Vereador GILBERTO BELLO comentou também sobre a comunidade de Matão de 
Baixo, dizendo que em uma postagem de moradores recentemente comentaram 
também o seu nome, o nome do Presidente e de mais um vereador que não 
lembrava no momento, mas não comentava sobre as indicações para não alongar as 
conversas, mas lembrou que as duas estradas do Matão de Cima, a que sai na 
escolinha e outra saindo nos Medinas tinham sido recentemente patroladas e o 
acesso estava bom, só a principal que estava com dificuldades e o povo cobrava 
lembrando que tinham ido pedir votos na comunidade e realmente tinham ido, mas 
as vezes o povo não entendia que não eram quem mandava e executava, e apenas 
faziam sua parte, conheciam a situação, faziam as indicações e ficavam torcendo 
para que o Executivo atendesse, nesse caso falando da estrada principal que estava 
precária mesmo. Também parabenizou o Vereador Laurici e os demais que 
assinaram o projeto da emenda impositiva que iriam aprovar concordando que 
aumentaria a dignidade dos vereadores que teriam uma forma de contribuir podendo 
indicar com essa parte, vendo que seria uma alavancada no Poder Legislativo que 
tanto vinha contribuído com o município. O Vereador JORGE BOEIRA também 
comentou a situação levantada pelo Vereador Julio em relação ao PA dizendo que 
era muito triste ouvirem esse tipo de comentários, pois denegria a imagem de 
pessoas trabalhadoras e comprometidas e afetava em muito pessoas que realmente 
prestavam serviços com carinho pela população martinense. Lembrou já ter se 
deparado com situações como essa quando saiu de sua casa para ir até o Pronto 
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Atendimento atender pacientes que estavam a espera de médicos e ficava muito' 
triste com isso porque um médico de plantão recebia muito pela sua hora de plantão 
e era totalmente responsável em estar presente no PA para atender um cidadão 
ficava indignado em ver um médico achando que aqui era uma colônia de férias 
onde vinha para dormir e não para trabalhar, o que era desrespeitoso com a 
população e até mesmo com os demais profissionais da saúde, sendo algo que não 
devia acontecer e uma vergonha com a classe esse tipo de pessoa, portanto 
esperava que não acontecesse mais isso porque era muito triste para a população 
que não saia a noite de casa para brincar de ser atendido ou simplesmente passear 
e sim porque precisava de um atendimento por um profissional para lhe medicar e 
dar um diagnóstico do problema. Falou sobre o CEMEI Meu Pequeno Mundo 
parabenizando o prefeito pela reforma que estava acontecendo lembrando que há 
cerca de um ano junto com o prefeito Junior estiveram no local fazendo uma visita 
para verificar como estava sendo uma das maiores escolas do município que atendia 
aproximadamente trezentos alunos e ficava feliz em passar ali e ver a transformação 
que aquele lugar estava recebendo o que demonstrava carinho, amor e progresso 
do município porque tudo começava pela educação, pelo desenvolvimento e pelo 
estudo, e era numa escola como essa que começava a educação e assim o 
município mais uma vez estava de parabéns pelas melhorias. Encerrou comentando 
também sobre o projeto de emenda a lei orgânica endossando a importância dessa 
lei prevendo as emendas impositivas para esse Poder Legislativo. O Vereador 
LAURICI manifestou seus agradecimentos a todos os vereadores pelo apoio 
recebido ao projeto das emendas impositivas que liderou, também ao Vereador 
Ismael que mesmo não tendo assinado votou favorável à proposta ressaltando a 
harmonia que existia nessa casa nos últimos anos, citando que acompanhava outras 
Câmaras e conversava com pessoas de outros municípios onde quem era oposição 
só se preocupava em bater no prefeito de forma irresponsável e notava que aqui 
nessa casa os vereadores cobravam quando deviam cobrar mas geralmente 
pautados em um motivo justo e baseado na razão e não olhando o lado político o 
que tinha ficado claro também nesse projeto que todos apoiaram mesmo sabendo 
que era difícil para o Executivo ter que abrir mão de parte de seu orçamento porque 
sabiam que o orçamento do município era bastante apertado, não tinha muitas 
sobras, mas com certeza os vereadores ao fazerem a indicação desses recursos 
também numa linhagem boa e numa conversa com o Executivo na medida do 
possível estariam também atendendo alguns pedidos do próprio Executivo. 
Destacou também a importância do trabalho dos vereadores que todos os anos 
conseguiam emendas junto aos deputados e isso também contribuía para o 
orçamento do município. Ao falar em emendas ressaltou que recebeu nesse dia 
informações do partido PODEMOS que estavam liberadas e até pedindo agilidade 
por parte dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do partido para que fizessem os 
pedidos aos senadores aqui do Paraná porque até o próximo dia trinta era o prazo 
final, pois os mesmos também tinham prazos para se organizarem e fazerem as 
colocações desses recursos e já no próximo dia estaria conversando com o pessoal 
do Executivo para ver a necessidade que no momento era mais preciso e estaria 
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enviando ofício aos três senadores do estado que eram desse partido para que 
pudessem estar conseguindo alguma coisa de recursos para o município a nível 
federal. Comentou a indicação do Vereador Julio para corrigir os valores de 
reembolso de despesas o que achava muito justo pelo poder de compras nos 
últimos anos estar bastante defasado, parabenizando pela sugestão que disse achar 
muito justo devido a essa defasagem dos últimos anos e ao mesmo tempo deixou 
seu pedido ao Vereador Ismael como liderança do prefeito a respeito de uma 
sugestão de projeto de lei que propôs no mês de junho, mais precisamente no dia 
onze, para o município fazer o repasse de vale alimentação para os trabalhadores 
do setor de obras que mesmo trabalhando dentro dos limites do município, saíam 
cedo de suas residências, ficavam o dia todo no interior trabalhando e tinham que 
levar alimentação de suas casas porque o município não fornecia, e esse foi o 
pedido dos próprios funcionários, por isso apresentou a sugestão desse projeto de 
lei que até o momento não tinha recebido resposta e assim aguardava pelo menos 
uma resposta do Executivo, se era possível concretizar isso, e se não fosse ao 
menos dissesse o porque, para que assim pudesse estar dando uma satisfação às 
pessoas que lhe procuraram. Concluída a Explicação Pessoal, e conforme já 
divulgado ao início da sessão deu-se início a participação do Secretário Municipal do 
Meio Ambiente senhor Eder Lopes, o qual o Presidente convidou para usar a 
Tribuna. Esclareceu que seria repassada a palavra inicialmente ao secretário para 
as considerações definidas no ofício que o havia convidado para a participação, e 
demais assuntos pertinentes à pasta, e que posteriormente repassaria a palavra aos 
vereadores, iniciando pelo Vereador Marino que tinha requerido a presença do 
secretário, posteriormente aos demais pares na ordem de inscrição. Encerrada a 
participação do secretário e nada mais havendo a ser tratado o Presidente I 
novamente justificou a ausência do Vereador João Prestes devido ao acidente que 
tinha sofrido e por ainda continuar em internamento e declarou encerrada a presente 
sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia dezessei d 	as 
dezoito horas, de forma presencial, ficando lavrada a prese 
aprovada foi assinada por todos os presentes. 
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