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ATA n.° 032/2021 

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

Ata da vigésima quinta 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 vinte e três 
de agosto de dois mil e vinte e um, registrada a ausência do Vereador João Devarci 
Prestes. Iniciando o EXPEDIENTE e considerando o envio antecipado da Ata n.° 
031, da Sessão Ordinária do dia 16 de agosto, nos termos 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 n.° 006/2021 de proposição do Vereador Marino 
Kutianski propondo denominação de via pública do município de "Rua Délcio 
Plepinski", encaminhado para análise das Comissões Permanentes e assessorias, e 
o Requerimento n.° 05/2021, também do Vereador Marino, requerendo as seguintes 
informações: "Em que fase encontra-se a execução da reforma do "Ginásio de 
Esportes Municipal Manoel Felipe Rodrigues Moraes - POCA; qual empresa está 
executando a obra; qual o prazo previsto para execução da obra; qual o valor já 
investido até o presente momento na referida reforma; qual o valor total previsto para 
a reforma, e ainda se os valores aplicados são provenientes de recursos federais ou 
estaduais". Nos termos do Artigo 223, inciso oito, parágrafo único, e do Artigo 241, 
parágrafos primeiro e segundo, do Regimento Interno, o Presidente colocou em 
discussão o Requerimento. O proponente expôs sua justificativa ao requerido, e 
também o Vereador Ismael comentou que as informações solicitadas estavam no 
Portal da Transparência do município no qual constava como concluída a obra, mas 
considerava importante o pedido para que fosse verificada a questão da reabertura 
do ginásio. Após, foram apresentadas as Indicações de Serviço n.° 083 e n.° 084 
do Vereador Jorge Ferreira de Almeida indicando ao Executivo o "Patrolamento e 
cascalhannento nas estradas das Comunidades de Goes Artigas, Alemainha e 
Faxinai do Posto" e -"Reforma na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de 
Alennainha". Após serem lidas o proponente usou a palavra para falar a respeito das 
solicitações e o Presidente determinou que fossem encaminhadas ao Executivo 
Municipal. Encerrando as leituras constou o Ofício n.° 180/2021 da Prefeitura 
Municipal sobre a mudança de data da primeira Audiência Pública referente à 
revisão do Plano Diretor Municipal para o dia trinta de setembro. Após a leitura 
desse oficio o Presidente esclareceu aos pares que devido à viagem de quatro 
membros da casa à Brasília nessa semana, manteve contato com a prefeitura que 
acatou a solicitação e assim a data da Audiência Pública que aconteceria no dia 
vinte e sete de agosto foi alterada para o dia próximo dia trinta, após a sessão 
ordinária, possibilitando que todos os vereadores pudessem participar, devido à 
grande importância da mesma. Lidas as matérias iniciou-se o uso da TRIBUNA e 
apenas o Presidente comentou ter sido procurado por moradores do interior que 
estavam tendo muitas dificuldades na marcação de viagens para consultas e 
exames contando que havia entrado em contato com a Secretária da Saúde Sandra 
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leitura da justificativa. Aprovada com todos os votos a proposta promulgada pelo 
Presidente passou a constar como "Emenda à Lei Orgânica n.° 04/2021" 
acrescentando ao texto original da Lei Orgânica os Artigos: 80-A; 80-B; 80-C; 80-D, 
e 80-E. O Presidente ainda determinou que o texto fosse à publicação e que fosse 
também notificado o Executivo Municipal a respeito da alteração. Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador ISMAEL destacou um trabalho que já vinha sendo 
comentado por algum tempo durante as sessões contando que há pouco o prefeito 
Benato tinha feito uma postagem a respeito, lembrando dos comentários sobre o 
assunto feito pelo Vereador Julio, que se tratava da ligação do Poço Artesiano da 
comunidade de Papagaios. Fez a leitura do texto que constava na referida 
publicação sobre a colocação em funcionamento desse poço o qual dizia que a água 
já estava disponibilizada para quarenta famílias, escolas estadual e municipal e 
posto de saúde, cujo texto relembrou a história dessa obra desde seu início até o 
presente momento, deixando registrado esse comentário sobre uma obra de grande 
importância que tinha sido concluída. O Vereador JORGE também falou a respeito 
parabenizando a comunidade, a administração, o Vereador Julio e todos os 
vereadores envolvidos, relembrando também que ainda em 2013 no seu primeiro 
mandato já começavam a buscar o atendimento a essa demanda da população para 
a qual tinha sido uma luta incansável de todas as administrações e estava realizada 
a obra, por isso a comunidade estava de parabéns. Fez críticas ao Governo do 
Estado do Paraná dizendo que devia cobrar como qualquer cidadão por ter 
acreditado no Governador Ratinho Junior como a esperança de ver o estado 
continuar se desenvolvendo, mas o que viam era um estado parado, um Paraná que 
não tinha expectativas, e podiam observar que as próprias promessas de campanha 
registradas em Cartório Eleitoral o Governador não cumpria. Enfatizou a questão dos 
pedágios dizendo que cobrava isso por ter acreditado na ideologia do Governador e 
por ter votado no mesmo e lhe apoiado pedindo votos aos cidadãos do município, e 
assim se sentia no direito de cobrar. Comentou também a forma como estava sendo 
revista a questão dos pedágios com aumento nas praças de pedágio e também 
criticando o tempo em que seria feita a concessão, deixando esse questionamento 
ao Governador para que a população soubesse, pois quem acabava pagando o pato 
era o usuário, citando que talvez futuramente até para ir à kat' ou Guarapuava 
poderia ter uma praça de pedágio, e assim ficava decepcionado com o governador e 
com os deputados que votaram dessa forma tendo inclusive recusado as emendas 

Daniel que lhe respondeu, mas ainda não teve tempo de conversar sobre esse 
pedido para que fosse marcado as viagens através de uma ligação telefônica porque 
estavam tendo muitas dificuldades e estava sendo exigido que viessem fazer a 
marcação no local, e assim queria tentar um ajuste para tentar facilitar essa questão 
para o pessoal do interior. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno de votação 
da Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal prevendo a implantação do 
sistema de emendas impositivas. Em discussão o Vereador Laurici, que havia 
liderado a apresentação da proposta, novamente usou a palavra para esclarecer 
principalmente ao público que acompanhava pelas redes sociais sobre do que se 
tratava esse projeto, apesar de, segundo o vereador, já ter ficado bem claro na 
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que existiam para melhorias no projeto, e assim o Governador não estava cumprindo 
bem com o seu objetivo, do qual esperava mais, por isso estava decepcionado com 

governo, que estava desacreditado, acrescentando ainda à fala a questão dos 
impostos sobre o combustível que alguns estados tinham retirado e esse 
Governador não quis retirar nada, e assim eram muitas coisas para serem revistas, o 
que esperava acontecer ainda nesse ano e não no próximo por ser um ano eleitoral. 
O Vereador JULIO deixou um registro também sobre o poço artesiano da 
comunidade de Papagaios onde os moradores estavam muito felizes com a 
colocação em funcionamento para atender quarenta famílias com água de qualidade 
em suas residências. Falou que ficava extremamente feliz por ter contribuído mesmo 
de uma forma pequena ainda em um curto espaço de tempo sendo esse o exemplo 
de que a administração precisava de parcerias e somas de esforços para uma 
conquista como essa de tantos anos de luta, registrando os deputados que 
auxiliaram na agilidade desse pedido, Deputados Estacho, Sandro Alex e Hussein 
Bakri, que conseguiram agendar uma reunião diretamente com o presidente da 
SANEPAR onde conseguiram explicar as dificuldades dessa comunidade, que 
graças a Deus nesta semana já seriam atendidos. Encerrando, o Vereador LAURICI 
falou que não poderia deixar passar sem fazer um rápido comentário a respeito do 
funcionamento do poço artesiano da comunidade de Papagaios, citando que mesmo 
com o mínimo que podia também tinha colaborado sempre pedindo para seus 
representantes, e que essa soma de esforços aos poucos ia se juntando e o 
resultado mesmo que demorado acabava acontecendo. Disse que essa obra era 
muito importante porque a luta da comunidade vinha se arrastando por muitos anos 

desejava também que as outras comunidades que estavam com dificuldades aos 
poucos também viessem a ser atendidas, pois era muito clara a diminuição das 
águas e podiam ver que muitas comunidades, que antes não tinham dificuldades já 
estavam tendo, e assim era importante estarem lutando por outras comunidades 
também. Em relação aos comentários do Vereador Jorge sobre o Governo do 
Estado falou que estaria reenviando ofício ao DER cobrando as melhorias já 
solicitadas na PR 364, principalmente em relação à questão de segurança dos 
usuários, visto que a pista de rolamento da rodovia estava em boas condições, mas 
os pedidos a respeito de proteções na via não tinham sido atendidos e muitos 
pontos precisavam das devidas proteções para evitar acidentes graves, e nunca era 
demais estarem pedindo até mesmo com a influência de seus deputados, para que 
aos poucos fossem amenizados esses problemas. Nada mais havendo a ser tratado 

Presidente novamente justificou a ausência do Vereador João Devarci Prestes e 
declarou encerrada presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para 

dia trinta de ag sto às dezoito horas, de forma presencial, ficando 	rada a 
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presente at3 que a ofiessos .„ • -da foi assinada por todos os present 
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