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ATA n.° 031/2021 

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

Ata da vigésima quarta 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 dezesseis 
de agosto de dois mil e vinte e um, registrada a ausência do Vereador João Devarci 
Prestes por encontrar-se hospitalizado. Iniciando o EXPEDIENTE e considerando o 
envio antecipado da Ata n.° 030, da Sessão Ordinária do dia 09 de agosto, nos 
termos do Artigo 159 do Regimento Interno foi aberta a discussão e votação da 
mesma, a qual foi aprovada com todos os votos. Após, foi lido o Projeto de Lei 
Complementar n.° 01/2021 de proposição do Vereador Marino Kutianski propondo 
alteração na redação do Parágrafo único, do Artigo 51, da Lei Complementar n.° 
04/2010, Lei de Parcelamento do Solo Urbano do Município de INÁCIO MARTINS, 
Estado do Paraná, prevendo que todas as vias urbanas devem ser providas de 
meio-fio, com larguras definidas de acordo com a hierarquia definida em lei 
específica e boca-de-lobo de acordo com projeto de drenagem, devendo ainda, em 
caso de obras de pavimentação asfáltica ou recape haver prévia implantação de 
eventuais redes e galerias subterrâneas de drenagem pluvial e esgotamento 
sanitário, e o Projeto de Lei n.° 005/2021 dispondo sobre a obrigatoriedade do Poder 
Público Municipal realizar a contratação de estagiários remunerados exclusivamente 
mediante processo licitatório, projeto assinado por todos os vereadores, exceto o 
Vereador João Devarci Prestes, ausente na sessão por problemas de saúde. Ambos 
foram encaminhados para análise das Comissões Permanentes e assessorias. 
Após, foram apresentadas as Indicações de Serviço n.° 081 do Vereador Gilberto 
Bello propondo a "Colocação de travessia elevada ou lombada na Rua Barão de 
Capanema, em frente à rodoviária Municipal" e n.° 082 do Vereador Ismael Padilha 
propondo a "Colocação de lombada na Rua Antonio Jacinto de Campos, entre a Rua 
Alcindo Alves de Andrade e a Travessa Antonio Jacinto de Campos", ambas 
encaminhadas ao Executivo Municipal. Encerrando o Expediente constou a leitura 
do Ofício n.° 029/2021 do Conselho Municipal de Assistência Social encaminhando 
documentação e orientações sobre a XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social e também convidando todos os vereadores para participação. Lidas as 
matérias iniciou-se o uso da TRIBUNA com o Vereador GILBERTO BELLO falando 
sobre acontecimentos da Câmara dos Deputados na semana anterior onde tinha 
sido colocado em votação a pedido do Presidente da República, Jair Bolsonaro, a 
proposta do voto impresso, que tinha sido rejeitada, sobre a qual queria falar que os 
políticos e deputados que votaram tinham sido todos votados e eleitos, inclusive o 
Presidente, pela urna eletrônica que ora contestavam, mas tinha sido encerrado 
esse caso e já virado passado. Também falou da votação da reforma política onde a 
deputada do PODEMOS Renata Abreu tinha apresentado a proposta do chamado 
"Distritão" que seria na eleição parlamentar eleitos os mais votados, proposta que 
também tinha sido rejeitada, mas em um acordo tinha voltado as coligações dizendo 
que tinham sido usados como experimento no que achou que tinha dado certo e 
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ficado muito bom daquela maneira, porém a proposta ainda tinha que passar pelo 
Senado e de sua parte esperava que o Senado rejeitasse a matéria porque 
considerava que tudo o que voltava atrás era um retrocesso e que não dava para 
entender qual era a idéia dos políticos que tinham feito esse experimento com os 
vereadores e tinha dado certo, mas uma justificativa da deputada proponente era 
que havendo coligação para as eleições majoritárias teria que ter também para a 
proporcional, conforme tinha visto em uma entrevista dessa deputada. Também 
comentou que na última quinta ou sexta feira tinha visto no Portal Comunique que 
tinham zerado os casos de Corona Vírus no município e tinha que destacar aqui o 
trabalho do grupo epidemiológico da saúde, do prefeito, e o sacrifício que tinha sido 
feito pelos comerciantes, o que não tinha terminado, mas estava controlado com 
apenas um caso nesse dia, o que tinha sido um grande trabalho, mas a luta ainda 
continuava registrando que vidas tinham sido perdidas, porém nesse momento tinha 
zerado. Para encerrar contou que esteve durante a semana na Aldeia Indígena onde 
tinha sido feito um trabalho pela prefeitura muito bem feito nas estradas deixando os 
parabéns ao povo da aldeia, destacando conforme citado pelo Secretário Eder 
Lopes que os cento e vinte e nove quilômetros de recuperação de estradas era de 
um dinheiro que tinham conseguido com o Deputado Hussein Bakri do qual já tinha 
sido aplicado duzentos e cinqüenta mil reais, e da aldeia indígena iriam para o 
Matão de Baixo onde a estrada estava horrível, destacando que esse era um 
trabalho ainda do ano retrasado que após muitas idas a Curitiba conseguiram essa 
emenda e já estavam feitas várias estradas e o povo sendo favorecido, registrando 
isso pois as vezes a população não sabia de onde vinha esse dinheiro e com as 
emendas parlamentares beneficiava-se muita gente. O Vereador LAURICI lembrou 
que já tinha se manifestado e pedido ao Executivo providências quanto aos cuidados 
com os espaços públicos do município onde na época pediu providências sobre uma 
situação de atos de vandalismo e também a limpeza e manutenção no espaço junto 
ao Posto de Saúde onde os banheiros haviam sido danificados e precisavam de 
limpeza, e havia pedido também um nnonitoramento um pouco mais incisivo nesses 
espaços, e nesse dia recebeu algumas fotos de atitudes e atos de vandalismo no 
novo Parque das Araucárias. Disse que todos os espaços mereciam um cuidado 
especial, mas especificamente no caso desse parque que sabiam estar ficando 
realmente muito bonito já tinha sido investido muito dinheiro público e seria investido 
ainda mais afirmando que tinham que ver com o Executivo sobre a possibilidade de 
monitorar melhor esses espaços, mesmo sabendo que era difícil, pois eram vários 
lugares para serem monitorados sugerindo até mesmo a colocação de càmeras de 
segurança, contando que a pessoa que lhe enviou as fotos pedia para que a polícia 
monitorasse, mas sabia que a polícia não tinha tempo de ficar vinte e quatro horas 
em um único local e talvez a colocação de câmeras inibisse um pouco essas 
atitudes e tendo uma empresa no município que já fazia monitoramento, o município 
poderia fazer também nesses espaços sabendo que a culpa não era da 
administração e sim das pessoas que praticavam esses atos, mas se de repente 
conseguissem identificar quem praticava essas atitudes acabaria inibindo atitudes 
posteriores e dessa forma até contribuindo e diminuindo os prejuízos aos cofres 
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públicos por atitudes de pessoas que provavelmente por não terem o que fazer 
acabavam danificando esses espaços. O Presidente reforçou as palavras do 
Vereador Laurici dizendo terem sido muito bem colocadas em relação às câmeras 
de segurança, o que achava que ajudaria muito no município não só na cidade como 
também no interior. Contou ter participado de uma reunião junto com as prefeituras 
de Cruz Machado e Pinhão e nessa reunião foi tratado justamente sobre segurança 
e também via que assim poderia se reduzir um pouco os casos lembrando um caso 
ocorrido na escola do Rio Claro, sua comunidade, onde tinham sido furtados vários 
objetos gerando grandes prejuízos e também duas tentativas no Posto de Saúde 
local que sabia terem coisas valiosas onde câmeras de vigilância ajudariam muito. 
Ainda citou o Assentamento Santa Rita comunidade da qual também teve pedidos 
de pessoas sobre colocação de câmeras no local, além das entradas e saídas do 
município, e que deveriam trabalhar em cima disso, pois era uma preocupação de 
todos os vereadores e também queria contribuir. Nada constou na ORDEM DO DIA 
desta sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ÉLCIO falou em relação à 
quadra de areia comentada pelo Vereador Laurici, dizendo que ao longo da semana 
anterior conversando com jovens alunos e falando sobre possíveis melhorias para o 
município foram três ou quatro casos de meninos que destacaram a importância que 
teria a instalação de refletores na quadra de areia e que a instalação de refletores 
além de garantir uma maior segurança possibilitaria que fossem feitas atividades 
físicas e esportivas no período da noite também. Disse não lembrar se na Indicação 
do Vereador Laurici tinha sido citado a colocação de refletores ou não, o que estaria 
verificando, e caso não tivesse pretendia reforçar essa solicitação, deixando o 
pedido ao Vereador Ismael que já fosse sendo verificado pelo Executivo o 
andamento dessa situação o que pensava não ser de um custo muito alto e os 
benefícios seriam bastante grandes, pois ao mesmo tempo que atenderia uma 
reivindicação da comunidade, contribuiria com o processo de cuidado daquele 
espaço, que era um espaço que tinha ficado bom, bonito, e era freqüentado, assim 
pensava ser importante um investimento. O Vereador ISMAEL também falou que 
infelizmente mais uma situação de vandalismo tinha ocorrido no município, sendo 
sempre de uma minoria, pois sabiam que a maioria da população cuidava, usava 
para o bem do laser e do exercício físico, mas infelizmente sempre existia algum 
irresponsável que cometia esse tipo de atitude e enquanto não conseguissem 
identificar essa situação seria recorrente, mas uma hora conseguiriam pegar essas 
pessoas e responsabilizá-los também; que tudo isso custava dinheiro e não era 
barato e nessa situação de reparos às vezes era mais caro até que fazer a própria 
obra, mas deveriam buscar mecanismos através de sistemas de iluminação e 
câmeras de segurança que era o que tinha para ajudar nessas questões, o que 
chamavam de artifícios de controle e que provavelmente seriam implantados no 
decorrer das obras do parque. Outra situação que comentou foi em relação aos 
refletores da quadra de areia citado pelo Vereador Eido, dizendo lembrar que o 
projeto da quadra já contemplava alguma coisa com relação a iluminação e 
precisava identificar como estava a programação da continuidade, e que isso teria 
ficado a cargo do município e não da empresa que tinha executado aquela obra, e 
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assim precisava verificar se existia ou não alguma programação e a possibilidade de 
programar esse serviço, mas lembrava que existia essa previsão para mais 
comodidade no desenvolvimento dos esportes no local. Quanto ao Parque das 
Araucárias contou que provavelmente já existia a previsão de colocação de câmeras 
de segurança, o que já tinha comentado com o Executivo e que deveria acontecer 
na conclusão, mas infelizmente antes do final da obra já aconteceram esses atos. 
Com  relação ao monitoramento dos órgãos de saúde do interior citados pelo 
Vereador Dimas contou que o município dispunha de uma licitação, esse 
nnonitoramento poderia ser colocado em mais locais dentro desse processo, e caso 
não houvesse poderia se abrir novo processo, o que seria viável e possível, e estaria 
encaminhando esse pedido sugerindo também aos pares que elaborassem um ofício 
ou uma indicação pedindo essas melhorias ao Executivo. Contou que o município 
também já vinha planejando há algum tempo a colocação de câmeras nas ruas da 
cidade, porém, por se tratar de câmeras especializadas com longo alcance e 
também com alcance noturno, acabava sendo um investimento um pouco inviável 
nesse primeiro momento para se retirar dos cofres públicos, sugerindo aos 
vereadores que, se houvesse possibilidades, solicitassem através de seus 
deputados emendas nesse sentido na área de segurança, como também para a 
substituição de lâmpadas normais por lâmpadas de LED, para o que já existia um 
trabalho junto ao CONDER para fazer todo o quadro urbano com iluminação de LED, 
podendo assim ter um melhor controle e disponibilizar também essas câmeras de 
segurança para a Polícia Militar e assim conseguirem detectar eventuais problemas. 
O Vereador JULIO trouxe um convite em nome da Secretaria da Saúde sobre as 
atividades que vinham acontecendo durante o mês de agosto, conhecidas no setor 
de saúde como Agosto Azul, atividades essas dedicadas à saúde do homem. 
Apresentou aos pares as unidades de saúde da sede e também do interior do 
município que estariam recebendo atendimentos também no período noturno, além 
das atividades desenvolvidas durante todo mês, reforçando o convite ao público e 
aos vereadores para essas atividades exclusivas para os homens. O Vereador 
MARINQ comentou para deixar registrado sobre mais um recurso conseguido 
através do Deputado Aliei Machado, registrando o meio milhão de reais já 
conseguidos nesse ano que contemplava a área da saúde e agricultura familiar, 
contando que na última sexta-feira foi comunicado pela assessoria de deputado que 
tinham disponíveis mais cento e vinte e cinco mil reais de emenda de bancada que 
seria liberada para Inácio Martins, uma proposta a curto prazo que deveria ser 
cadastrada nesse dia no Sistema de Convênios do Governo Federal e já na sexta-
feira entrou em contato com a funcionária do município Taís e nesse dia tinha 
oficiado o Executivo, cuja emenda já estava cadastrada na Plataforma + Brasil sob o 
número 034347/2021 sendo mais esse valor que estava vindo também para 
aquisição de equipamentos agrícolas. Lembrou de uma frase dita pelo Secretário 
Eder Lopes quando da sua participação na sessão anterior de que o município 
estava muito bem estruturado na parte de equipamentos para a agricultura, 
concordando que estava e ficando cada vez mais estruturado, isso graças ao 
empenho de todos porque tinham parlamentares que representavam esse município 
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e era através deles que o município vinha conseguindo esses recursos, que vinham 
melhorando a cada dia a estrutura do município, ressaltando o trabalho de cada 
vereador junto ao seu parlamentar o que era muito importante para o município e 
isso se chamava parceria, e não era por serem adversário político do Executivo que 
deixariam de buscar parcerias para o município. Encerrou dizendo ter comentado 
para fazer esse registro do grande trabalho do Deputado Aliei Machado, não apenas 
por esse, mas por todos os municípios onde o mesmo atuava no Estado do Paraná. 
Nada mais havendo a ser tratado o Presidente novamente justificou a ausência do 
Vereador João Prestes devido ao acidente que tinha sofrido e ainda continuar em 
internamento e declarou encerrada a presente sessão, convocando a próximá 
sessão ordinária para o dia vinte e três de agosto às dezoito horas, de forma 
presencial, ficando lavrada a presente ata que após aprovada foi assinad por todos 
os presentes. 	1' 
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