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ATA n.° 031/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA CINCO DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da vigésima oitava sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia cinco de setembro de dois mil e vinte e 
dois, com a presença de todos os vereadores. Antes de iniciar o Presidente 
destacou o início das transmissões das sessões dizendo que nesse dia ainda 
acontecia em caráter experimental, portanto podendo ainda haver algumas falhas 
durante a transmissão. Iniciado o EXPEDIENTE nos termos do Artigo 159 do 
Regimento Interno foi colocada em votação a Ata de n.° 030/2022, da Sessão 
ordinária do dia vinte e nove de agosto, aprovada sem ressalvas. Em seguida 
constou a leitura do Projeto de Lei n.° 008/2022, do Vereador Ismael César 
Padilha propondo denominação de vias públicas do município de Rua Sebastião 
dos Santos Taborda e Rua Julio Macarroni, encaminhado para as Comissões 
Permanentes, e dos Requerimentos de n.° 006/2022 -"Pedido de informações sobre 
aquisição de combustíveis" e n.° 007/2022 - "Pedido de informações sobre uso 
indevido de veículo oficial" ambos tendo como requerentes os Vereadores Élcio 
Wszolek, João Devarci Prestes, Julio Armando Canido Mendez, Laurici José de Oliveira e 
Marino Kutianski, e corno requerido o Controle • Interno do Executivo Municipal, 
encaminhados para votação nos termos regimentais ao final do Expediente. 
Encerrando as leituras constou o Oficio n.° 230/2022 do Executivo informando 
que devido ao cumprimento do Decreto Federal n.° 10.540/2020 sobre a 
implantação do SIAFCI e a necessidade de junção dos bancos de dados do 
Executivo, Fundo de Previdência e do Legislativo Municipal, para que houvesse 
sucesso na integração dos sistemas não haveria expediente ao público nos dias 
oito e nove de setembro, retornando às atividades normais no dia doze de 
setembro. Em seguida, nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223, inciso VIII, 
e Artigo 241, parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, o Presidente 
declarou aberto o processo de votação dos Requerimentos 006 e 007/2022 
solicitando ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Requerimento 
006/2022 com à respectiva justificativa e declarou aberta a discussão do mesmo, 
o qual após ter sido comentado foi colocado em votação e recebeu todos os votos 
favoráveis, sendo declarado aprovado. Ato contínuo, solicitou a leitura, também 
com a justificativa, do Requerimento 007/2022, o qual após comentado também 
foi aprovado com todos os votos. Concluídas as votações o Presidente 
determinou que ambos os Requerimentos fossem encaminhados ao Executivo 
Municipal: Na TRIBUNA o Vereador EDMUNDO VIER falou sobre o 
Requerimento de n.° 240/2021 no qual tinha solicitado junto ao Deputado Artagão 
juntamente com o prefeito Junior para que conseguissem uma verba para a rede 
de abastecimento de água na comunidade de Rio Claro e também nas demais 
comunidades em que tinham sido perfurados os poços artesianos, mas não tinha 
sido concluída a rede, e que ainda tinham muitos a serem concluídos ou abertos. 
Explicou que junto ao Deputado Artagão tinham conseguido essa verba no valor 
de setecentos e quarenta mil reais que daria para fazer toda a rede de 



140 

g, 4  Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 	

Í2-- 
CIO  

abastecimento desses poços artesianos. Registrou seus sinceros sentimentos à 
família Cabral pela perda de seu grande amigo Nei Cabral, expressando seus 
sentimentos por essa perda grande para este município e também para lrati onde 
tinha contribuído muito na política trazendo muitos recursos para aquele 
município, dizendo ter ficando muito triste com a perda de seu amigo Nei. O 
Vereador JULIO anunciou que traria dois assuntos, um que lhe enchia de alegria 
e outro que lhe deixava um pouco triste, sendo o primeiro o orgulho de terem 
nesse dia o início das transmissões das sessões falando ao ex-presidente 
Vereador Dimas que o mesmo sabia da luta e que já estavam buscando; que 
tinha autorizado as transmissões enquanto o jornalista Kleber fazia e tinha lhes 
ajudado muito na época e que por questões particulares o jornalista Kleber tinha 
passado a não fazer mais as transmissões; que tiveram por um período o auxilio 
do Gabriel que também tinha feito as transmissões de forma voluntária, e nessa 
data já tinham uma transmissão de forma oficial pelas redes sociais da Câmara 
afirmando que isso lhe enchia de orgulho e lhe enchia de alegria, pois lembrava 
que em 2020, ainda em campanha, quando entrava nas casas das pessoas para 
pedir votos e para apresentar suas propostas uma das propostas era a 
transmissão das sessões pelas redes sociais; que sabiam que as pessoas tinham 
muita dificuldade para estarem presentes aqui nesta casa de leis por questões 
mesmo do cotidiano e da vida corrida, e a transmissão daria mais transparência e 
mais acesso a tudo o que vinhani fazendo aqui na Câmara; a tudo o que vinham 
pedindo e cobrando; a todos os projetos que eram apresentados e aprovados, e 
assim a população passava a ter um canal mais fácil que de daria mais 
transparência e mais acesso ao Poder Legislativo, então parabenizava o ex-
presidente Dimas que no ano anterior tinha iniciado e parabenizou o atual 
presidente por mais esta aquisição nessa casa de leis. Outro assunto que 
comentou disse ser a nível nacional, mas que afetava muito os profissionais da 
saúde e tinha sido mais um canetaço, mais uma decisão monocrática do Senhor 
Ministro Luís Roberto Barroso, que tinha suspendido a aplicação do piso salarial 
nacional da enfermagem. Explicou que essa era uma decisão provisória, de 
sessenta dias, e que tinha decidido subir à Tribuna nesse dia em solidariedade a 
seus colegas, pois era da saúde, não da enfermagem, mas convivia diariamente 
com muitos enfermeiros na unidade onde trabalhava, e sabia muito da luta de 
todos esses profissionais, o quanto tinham buscado e batalhado para que este 
piso fosse aprovado e no momento em que seria colocado em prática o senhor 
ministro derrubava num canetaço. Para os vereadores terem uma idéia do que 
estava falando contou que o aumento de salários dos Ministros do Supremo teria 
um impacto de duzentos e trinta e sete milhões de reais nas contas públicas; que 
estavam prevendo um reajuste de 18% que ainda dependia de aprovação do 
Congresso; que os salários dos Ministros passaria dos atuais trinta e nove mil 
para quarenta e seis mil reais, comparando a tamanha injustiça que estavam 
cometendo com a classe da enfermagem que tanto lutaram e tanto tinham 
batalhado no enfrentamento da COVID para agora receberem uma notícia como 
essa. De antemão, disse que como parlamentares o que podiam fazer, solicitando 
também aos demais vereadores, era que fizessem contato com seus deputados 
federais para que lutassem em Brasília para que essa decisão fosse revertida o 
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mais rápido possível sendo essa a forma de prestarem uma solidariedade a uma 
classe tão importante. Fez leitura do trecho de uma nota do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais de Enfermagem que dizia o seguinte: "a Lei 14.434 de 
2022 é um dispositivo constitucional que nos permitirá lutar para erradicar os 
salários historicamente miseráveis da categoria e estabelecer condição digna de 
vida e de trabalho para o maior contingente de profissionais de saúde do país; 
dois milhões, setecentos e dez mil, quatrocentos e vinte um trabalhadores da 
enfermagem são afetados com essa decisão. Os Conselhos de Enfermagem já 
estão trabalhando para a pactuação de consensos que viabilizem a derrubada da 
liminar no STF, pois trata-se de uma demanda histórica da categoria. Confiamos 
na sensibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal para solucionar de 
uma vez por todas esse terrível impasse fazendo valer a Lei 14.434 de 2022 na 
integra a fim de devolver a paz e garantir um piso salarial digno aos nossos 
essenciais trabalhadores da enfermagem. Com  diálogo, respeito e inteligência 
daremos rápida solução a isso", dizendo ser essa nota do Conselho Federal de 
Enfermagem e que tinha achado importante trazer essa discussão que era uma 
decisão tomada em Brasília, mas afetava muitos profissionais que tanto 
colaboravam com a saúde pública e uma saúde pública de qualidade. O 
Presidente Vereador ÉLCIO falou que nesse dia a Câmara Municipal tinha dado 
um grande passo na questão voltada à transparência e estavam caminhando a 
cada dia em um trabalho voltado a abrir para a comunidade o cesso às suas 
ações aqui dentro da Câmara. Destacou que estava sendo feita uma adequação 
no site oficial e através dessa adequação tinha-se ampliado as informações ao 
mesmo tempo em que se facilitava o acesso a essas informações. Também em 
relação às transmissões destacou que já no ano anterior, período em que o 
Vereador Dimas era presidente buscaram ainda que de forma esporádica as 
transmissões conforme o Vereador Julio já tinha destacado com ajuda dos amigos 
como o jornalista Kleber que por muitas vezes tinha feito a transmissão de forma 
voluntária; o Gabriel que também lhes auxiliou por inúmeras vezes, e agora 
tinham a transmissão de forma constante e efetiva, sendo estes dois pontos 
grandes passos para a transparência na Câmara Municipal; que isso não era luxo, 
mas uma exigência do Tribunal de Contas onde eram cobrados e de forma muito 
correta. Falou que a partir de agora cada cidadão e cada cidadã martinense 
poderiam acompanhar do conforto de suas casas essa transformação e em uma 
época em que se propagavam de forma muito elevada as famosas fakenews 
nada era mais importante que os cidadãos terem as informações direto da fonte; 
nada melhor do que os cidadãos saberem o que de fato os seus representantes 
pensavam; qual o trabalho deles e o que de fato demonstravam para com a 
população. Disse que, portanto, via isso como um grande avanço e aí queria 
destacar o trabalho dos funcionários da casa que ao longo dos últimos dias 
tinham unido forças para que esse trabalho de transmissão e organização do site 
acontecesse. Também agradeceu aos nobres vereadores por estarem todos 
favoráveis e defendendo essa idéia de estarem sempre ampliando a 
transparência dento dessa casa de leis. Sem mais inscritos e sem matérias para 
votação na ORDEM DO DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o 
Vereador GILBERTO BELLO que iniciou destacando a transmissão das sessões 
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da Câmara, numa exigência da transparência, dizendo que achava que com isso 
a Câmara dava um passo para a eficiência. Lembrou que em 2019 tinha proposto 
um projeto de lei, que havia se tornado a Lei n.° 937/2019 que proibia o consumo 
de bebidas alcoólicas em logradouros públicos como ruas, praças, ginásios de 
esportes, campos de futebol e parques, sendo uma lei que já existia há três anos, 
mas não era visível, e tinha feito um pedido para o Poder Executivo colocar 
placas nas três entradas da cidade, Irati, Guarapuava e Cruz Machado. Contou 
que na semana anterior tinham sido colocadas essas placas e agora o povo 
estava ciente dessa lei explicando que muita gente talvez ainda estivesse 
consumindo bebida alcoólica nesses lugares sem conhecimento e agora tinha 
conhecimento e assim iria cobrar que se cumprisse a lei que tinha sido um pedido 
da população citando um exemplo do recém inaugurado Parque Ambiental onde 
tinham sido consumidas bebidas alcoólicas e jogadas as latas no tanque, então 
agora estava bem explícito para que todos soubessem que era proibido o 
consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos. Encerrou manifestando 
seus pêsames a família Cabral dizendo que o senhor Nei Cabral era seu amigo 
de coração e um grande legado seu era a sua família, sua esposa Jussara e os 
três filhos, os quatro juntos a vida inteira, que cresceram trabalhando com o pai e 
agora deveriam continuar as atividades no posto de combustíveis da família, 
tendo sido um pai, um marido, um político que tinha tombado, uma grande 
pessoa, cidadão martinense, falando também em respeito ao seu amigo Valdir 
Cabral que tinha sido prefeito interino e vereador por várias vezes, deixando seus 
pêsames a toda a família Cabral. O Vereador ISMAEL também deixou sua 
homenagem em nome da Câmara de Vereadores de Inácio Martins ao amigo Nei 
Cabral, dizendo ter sido um vereador atuante e que não era por menos que tinha 
sido o vereador mais votado nas últimas eleições no município de kat que tinha 
sido vereador por mais de dez anos sendo que estava atuando em seu quarto 
mandato trabalhando com muito afinco pela população iratiense, e sem dúvidas o 
Vereador Nei Cabral deixava um grande legado na política regional. Assim, 
deixou a sua homenagem também ao amigo Valdir Cabral e a toda família Cabral 
as suas condolências. O Vereador JORGE também enfatizou a transmissão 
online das sessões dizendo que a transparência devia vir em primeiro lugar e isso 
levava lá dentro da casa de cada cidadão o trabalho do Legislativo e isso era 
muito importante, trazendo mais destaque aos trabalhos, mais transparência ao 
município e ao trabalho dos vereadores. Também destacou e deixou seus 
sentimentos à família Cabral dizendo terem perdido um grande amigo fazendo 
suas as palavras dos Vereadores Ismael e Gilberto Ballo afirmando ter sido o 
Vereador Nei Cabral um amigo, companheiro, e um defensor da causa pública 
tendo atuado por quatro mandatos defendendo as causas da população iratiense; 
que era uma grande perda para todos de um político sério; honesto, e uma 
pessoa de bem, por isso tendo uma expressão alta de votação na última eleição 
devido ao seu trabalho competente, sério e responsável, reafirmando os 
sentimentos à família Cabral, ao amigo e ex-vereador Valdir, ao amigo Osnei, 
enfim a toda a família enlutada pedindo a Deus que lhes confortasse dando forças 
a todos. O Vereador JULIO iniciou se referindo ao jornalista Kleber que não 
estava presente no momento em que estava usando a Tribuna cumprimentando-o 
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pela presença. Contou que esteve no dia anterior no velório do colega Nei Cabral 
expressando também suas condolências a toda família pela perda de um grande 
político; vereador no quarto mandato que esteve também à frente da prefeitura de 
lrati como prefeito interino; um ilustre martinense irmão do também amigo Valdir 
Cabral que tinha sido vereador por muitos mandatos; presidente da Câmara e 
também prefeito interino. Falou que no dia anterior junto com o amigo Vilmar que 
havia lhe acompanhado lembravam de que há alguns meses estiveram na 
Câmara de lrati juntamente com o Vereador Laurici, o atual presidente e mais 
alguém que não recordava, justamente para conhecer o sistema de transmissão 
das sessões da Câmara de lrati onde tinham sido muito bem recepcionados pelo 
Vereador Nei Cabral que tinha um carinho muito grande por ser martinense e 
tinha lhes tratado muito bem em horas muito agradáveis na presença desse 
vereador que deixava um grande legado e iria fazer muito falta. Em nome da 
Câmara e também como vereador desejou que a família tivesse muita força e que 
Deus amparasse a todos nesse momento. O Vereador LAURICI iniciou fazendo 
mais uma vez um breve pedido ao nobre Sega Vereador Ismael sobre uma 
lâmpada que estava com problemas bem em frente à Unidade de Saúde, na Rua 
Rozendo Costa Cristo em frente à Panificadora Dutra e a Unidade de Saúde 
pedindo que repassasse ao pessoal porque estava um ponto bem escuro e nos 
últimos dias quase tinha acontecido um acidente naquela esquina. Fez também 
um breve comentário em defesa dos trabalhadores da saúde, neste caso 
especifico o pessoal da enfermagem, para dizer que era mais um golpe para a 
classe trabalhadora a nível nacional e infelizmente faltava muita sensibilidade 
muitas vezes da parte dos governantes e agora no caso de um ministro 
específico, dizendo que o pessoal estava tão empolgado com esse justo reajuste 
que teriam e nesse momento viam as coisas começarem a ir por água abaixo, 
mas esperava que, como se tratava de uma liminar, que essa liminar fosse 
derrubada e fossem agraciados com esse reajuste que era nada mais justo até 
pelo esforço que o pessoal da saúde sempre fazia e pelas dificuldades que 
tiveram durante a pandemia e continuavam tendo, pois' a saúde sempre tinha 
muito trabalho e muitas vezes não eram-valorizados. Em relação ao falecimento 
do nobre colega vereador da cidade vizinha de lrati Nei Cabral fez suas as 
palavras dos demais vereadores deixando também seus sentimentos a toda 
família Cabral, parentes e amigos aqui deste município como também do 
município de lrati. Para finalizar falou sobre a transmissão parabenizando o 
Vereador Dimas que na época em que era presidente já vinha tentando colocar 
essa idéia em prática, mas como tinham mandato de um ano não tinha sido 
possível consolidar isso dentro do seu mandato, mas agora graças ao empenho 
do atual Presidente e da Mesa Diretora onde inclusive estiveram visitando e 
conhecendo os sistemas de transmissão de alguns municípios para que 
pudessem adaptar o que fosse melhor, mais adequado e mais econômico 
também para "essa Câmara, nesse dia estavam sendo agraciados com o início 
das transmissões o que era muito importante porque levava até os -munícipes 
mais transparência sendo possível verem como cada vereador estava atuando; e 
isso era muito importante. O Vereador MARINO igualmente falou para ser 
solidário a classe da enfermagem dizendo ser uma categoria tão importante no 
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trabalho do dia a dia que faziam em defesa das pessoas que precisavam do 
auxílio da saúde, e sempre dizia que eram a linha de frente onde o primeiro 
preparo de um paciente sempre vinha pela equipe da enfermagem e ficava muito 
aborrecido com um canetaço do Barroso para prejudicar toda uma classe da área 
de saúde, registrando assim seu sentimento com a categoria da enfermagem. 
Contou ter conversado com o Deputado Federal Aliei Machado, dizendo ser um 
deputado que tinha empunhado a bandeira para aprovação dessa lei que dava o 
direito ao piso nacional da enfermagem e com certeza estaria lá, atuando, 
brigando para que o mais rápido possível toda a classe da enfermagem 
recebesse aquilo que era justo e de direito. Manifestou seus sentimentos a toda 
família Cabral dizendo terem perdido um grande amigo, grande companheiro, um 
grande político do município vizinho de Irati, o Vereador Nei Cabral, que com 
certeza tinha sido uma grande pessoa, um grande representante político, e assim 
queria deixar os seus sentimentos desejando que Deus confortasse toda a 
família. Falou sobre o inicio das transmissões dizendo que achava muito 
importante a transparência lembrando que desde que tinham assumido a Câmara 
de Vereadores sempre discutiam e cobravam; que -o Presidente Dimas já tinha 
dado início e era muito importante a conclusão sendo um grande dia para a 
Câmara, pois iriam conseguir levar mais informação para a população e urna 
forma de deixarem a Câmara de Vereadores mais próxima da população, e 
quando não tinha a transmissão infelizmente as-  pessoas não tinham como 
acompanhar um pouco do trabalho que era feito nessa casa de leis. O Presidente, 
Vereador ÉLCIO, também destacou a questão dos profissionais da enfermagem 
lembrando que na época do auge da pandernia os discursos colocavam, 
merecidamente, estes profissionais como anjos, guerreiros, pessoas que tinham 
lutado e feito frente na luta contra a pandemia, e agora via que parecia que alguns 
discursos tinham sido em vão porque quando se tratava de dar alguma garantia 
em termos de profissão sempre aparecia alguém no caminho negando isso, então 
também queria registrar a sua objeção a essa situação e sua contrariedade a 
isso, dizendo que não tinham nesse momento muito o que fazer senão torcer para 
que o Ministro voltasse atrás dessa decisão extremamente negativa aos 
profissionais da enfermagem. Também destacou que Irati e a região tinham 
perdido um grande político e também tinham perdido um grande amigo no dia 
anterior com o falecimento do Hei Cabral. Citou que por inúmeras vezes pode 
dialogar com o mesmo sóbre política que era algo que gostava de falar e 
Conversar, e em todas as conversas destacava o seu entusiasmo, a sua vontade 
política, o seu interesse em fazer o bem para o município de Irati principalmente 
nas comunidades do interior e em todas as conversas deixava muito claro seus 
projetos em relação ao município. Lembrou que ainda no dia primeiro desse ano 
teve a oportunidade de participar de um almoço com o mesmo e passaram uma 
tarde toda conversando, e ele mesmo já sabendo de sua doença, em inicio de 
tratamento, ainda assim não perdia seu entusiasmo com a política; relatava todos 
os seus propósitos e Sus objetivos; todos os seus sonhos em relação a sua 
carreira política e em relação a Irati, então tinham perdido de fato um grande 
homem e um grande político que sempre destacava o fato de ser martinense, 
contando que na visita que tinham feito àquela Câmara Municipal tinha deixado 
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registrado que era Vereador de Irati, iratiense e martinense, então, o Nei Cabral 
sempre se colocava como martinese, e certamente já estava em um plano bem 
melhor, onde não havia dor nem sofrimento, e tinha deixado aqui o legado de um 
grande político, de um grande homem e pai de família, afirmando que por 
conhecer e conviver com a família, esposas e filhos, certamente seus filhos 
dariam continuidade ao seu legado que tinha sido de fato um legado muito bonito. 
Deixou seus sentimentos à família Cabral que conforme os vereadores já tinham 
destacado eram amigos de profissão, de trabalho e de política, deixando os seus 
pesares desejando forças e o pensamento positivo para que superassem essa 
dor, que não era fácil, mas desejando que superassem o mais rápido possível. 
Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, ficando 
convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia doze de setembro, no horário 
regimental, sendo lavrada a presente Ata que após lida e 	ada de 
conformidade segue assinada pelos vereadores. 
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