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ATA n.° 033/2022 

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

Ata da trigésima sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia dezenove de setembro de dois mil e 
vinte e dois, com a presença de todos os vereadores. Iniciado o EXPEDIENTE 
nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno foi colocada em votação a Ata dê 
n.° 032/2022, da Sessão ordinária do dia doze de setembro, aprovada sem 
ressalvas. Em seguida solicitou a Leitura do Projeto de Lei n.° 009/2022 do 
Vereador Gilberto Bello denominando via pública do município na Vila São Roque 
(Vila Borges) de Rua Antonio Walter, encaminhado as Comissões Permanentes; 
do Requerimento n.° 008/2022 dos Vereadores Laurici e Marino requerendo á 
Poder Executivo Municipal "Informações sobre as obras de pavimentação das 
Ruas Visconde de Guarapuava e Marechal Floriano Peixoto" e do Requerimento 
n.° 009/2022 apenas do Vereador Marino solicitando "Informações sobre a taxa 
percentual aplicada na cobrança do Imposto Territorial Urbano do município", 
encaminhados para serem • votados no .final do Expediente, nos termos do 
Regimento Interno. Na sequência constou a apresentação das Indicações de 
Serviço n.° 085/2022 - "Manutenção, reparos e limpeza na rodoviária municipal" e 
n.° 086/2022 - "Recuperação nos banheiros do parquinho ao lado da cancha de 
areia, atrás do Posto de Saúde Central", ambas do Vereador Edmundo Vier, que 
após comentadas pelo proponente foram encaminhadas ao Executivo Municipal; 
a leitura do EDITAL DE CONVOCAÇÃO para a Audiência Pública de Avaliação das 
Metas Fiscais referente ao Segundo Quadrimestre de 2022, a ser realizada no dia 
vinte e seis de setembro, no Plenário de Câmara Municipal, ás 16 horas, e do Oficio 
n.° 233/2022 do Executivo Municipal em resposta ao Requerimento n.° 006/2022 
apresentado pelos Vereadores Élcio, João, Julio, Laurici e Marino. Após a leitura 
deste oficio o Presidente determinou que fosse encaminhada cópia do ofício e 
demais documentos que instruíram a resposta do Requerimento aos vereadores 
proponentes, como também deixou à disposição dos demais vereadores que 
tivessem interesse, na secretaria da casa. Encerrando as leituras ainda constou o 
Edital de Convocação de Audiência Pública do Setor de Saúde referente ao 
segundo quadrimestre de 2022. Nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223, 
inciso VIII, e Artigo 241, parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, 
declarou aberto o processo de votação dos Requerimentos 008 e 009 de 2022. 1  
Solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Requerimento n.° 
008/2022 o qual solicitou "Informações sobre as obras de pavimentação das Ruas 
Visconde de Guarapuava e Marechal Floriano Peixoto". Após a leitura declarou 
aberta a discussão do Requerimento iniciando pelo subscritor, Vereador Marino 
Kutianski, que expôs a sua justificativa afirmando que era um dever enquanto 
vereadores a questão da fiscalização e assim poderiam melhor informar a 
população. Como o segundo subscritor, Vereador Laurici não usou a palavra, o 
Vereador Ismael se manifestou sobre o assunto e explicou aos pares que todas 
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as informações informações solicitadas nesse Requerimento estavam disponíveis no Portal da 
Transparência inclusive com os valores e fotos de todas as medições, placa da 
obra, e assim todas as informações solicitadas no Requerimento estavam no 
Portal da Transparência até mesmo no celular com os detalhes dessa obra e 
mesmo respeitando o pedido dos vereadores afirmou que essas informações 
eram públicas estando a disposição do cidadão que podia acessar através do site 
da Prefeitura, Transparência Municipal, Painel de Obras. O Vereador Marina 
voltou a falar e complementou que era um direito como vereadores e não sabia sé 
o Vereador Ismael não concordava com a fiscalização, mas era um direto 
enquanto vereadores que pedissem ao Poder Executivo informações de qualquer 
obra, e essa informação eram de direito do vereador na parte da fiscalização. O 
Vereador Ismael também voltou a falar dizendo que a questão não era quanto ao 
Requerimento do qual concordava com o proponente, pois estava na sua 
atribuição como vereador, porém as informações requeridas estavam disponíveis 
sendo esse o objetivo do esclarecimento. Colocado em votação o Requerimento 
foi aprovado em turno único tendo recebido dois votos contrários, dos Vereadores 
Jorge Boeira e Ismael Padilha. Na sequência foi lido e colocado em discussão o 
Requerimento n.° 009/2022 do Vereador Marino Kutianski solicitando 
"Informações sobre a taxa percentual aplicada na cobrança do Imposto Territorial 
Urbano do município" com a respectiva justificativa. 	Na discussão desse 
Requerimento apenas o proponente usou á palavra para expor sua justificativa e 
em votação recebeu todos os votos favoráveis, sendo também aprovado em turno 
único. Após aprovados o Presidente determinou que ambos os Requerimentos 
fossem enviados ao Poder Executivo Municipal. Na TRIBUNA o Vereador JULIO 
falou que o objetivo era fazer o registro de um final de semana bem agitado que 
teve na companhia de alguns dos vereadores e que gostaria de deixar registrado. 
Contou que esteve no sábado durante quase toda a tarde na Vila Borges 
agradecendo a todas as pessoas que tinham lhe recebido, muitas famílias e 
muitos amigos, e ao final de sua visita tinha sido questionado por moradores e 
não tinha protocolado nenhuma Indicação de Serviço e nenhum Requerimento a 
respeito porque como estavam organizando toda a pauta já na sexta-feira e esse 
pedido tinha sido feito no sábado estaria fazendo o registro da reclamação e 
protocolando o pedido na semana seguinte. Dirigiu-se ao Vereador Ismael, aos 
demais vereadores da bancada do PSD, como também ao líder do PSD Vereador 
Gilberto Bello que lhes auxiliavam dizendo que era um pedido simples para um 
ponto de ônibus onde as crianças esperavam o ônibus e ficava em frente a Igreja 
Católica da Vila Borges e após a conclusão do pavimento do asfalto aquele ponto 
tinha ficado em um nível inferior; a calçada tinha ficado acima do ponto porque 
esse ponto já existia e pelos relatos de moradores principalmente em dias 
chuvosos justamente nos momentos que as crianças mais precisavam utilizar 
esse ponto como tinha ficado com esse rebaixamento no piso ele alagava e as 
crianças não podiam se abrigar no momento que mais precisariam que era no 
momento de chuva, e pelo que os moradores lhe repassaram era um pedido que 
já tinham feito diretamente ao Executivo, mas ainda não tinham sido atendidos, 
então fazia o registro que na próxima segunda-feira estaria protocolando esse 
pedido e gostaria que os vereadores citados dessem uma força com o Executivo 
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para que fizessem esse serviço que acreditava ser um serviço bem tranquilo 
bem simples. Contou que no domingo estiveram com o Vereador Élcio, o 
Vereador Marino, o Vereador Laurici e o Vereador João Prestes na festa na 
comunidade de Quarteirão dos Stresser na companhia de amigos em um almoço 
agradável e na sequência estiveram em um evento da comunidade do José Dias 
fazendo alguns agradecimentos dizendo que tinham sido convidados e os 
vereadores lhe acompanharam; que tiveram uma participação bem grande aqui 
do Legislativo e gostaria de agradecer a professora Clemair, a professora Edilia e 
as demais professoras da Escola Margarida Alves que tinham promovido um 
evento, um dia de brincadeiras e apresentações onde a comunidade era muito 
participativa e os vereadores conheciam que nos finais de semana se reuniam 
para jogar truco, bocha e bingo, então tiveram no dia anterior a felicidade de 
terem sido convidados e participar daquele evento, deixando registrado o 
agradecimento e parabenizando pela organização. Para finalizar comentou que 
também estiveram na comunidade de Góes Artigas em um torneio na comunidade 
que também era sempre participativa promovendo torneios beneficentes, e 
gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela organização e pela quantidade 
de times que puderam verificar que tinham participado naquele dia. O Vereador 
MARINO KUTIANSKI falou que durante a semana passada esteve na 
comunidade de Rio Clarô fazendo 'algumas visitas aonde ouviu várias 
reclamações sobre a questão da saúde, mais especifico no transporte para 
Curitiba e também das mudanças que tinham sido feitas na questão do local onde 
os pacientes estavam esperando esse transporte; que infelizmente das mudanças 
que vinham sendo feitas pelo Poder Executivo e também pela Secretaria da 
Saúde tinham visto várias reclamações da população que era mudança para pior; 
que de toda mudança sempre esperavam que melhorasse, mas infelizmente o 
que estava acontecendo era um descaso com os pacientes. Da primeira 
reclamação falou que lembrava muito bem que em 2015 -o município tinha 
adquirido um ônibus totalmente equipado, adaptado para o transporte desses 
pacientes a Curitiba e inclusive na época era prefeito municipal e hoje 
infelizmente o transporte que estava sendo feito desses pacientes até Curitiba 
estava sendo feito em uma van; que queria se colocar no lugar dos pacientes; 
fazer uma viagem daqui a Curitiba que sabiam a distância a pessoa quando 
estava indo nesse transporte era porque não estava bem de saúde e precisava de 
um conforto maior, e se dirigindo ao Vereador Ismael disse que era muito 
importante qUe o Poder Executivo olhasse com Carinho nessa parte e o transporte 
fosse feito com esse ônibus que existia no município e era totalmente equipado 
para o transporte de pacientes, principalmente pela distância. A segunda 
reclamação que envolvia o mesmo contexto do que estava falando era a questão 
do local onde esses pacientes estavam esperando e vindos de urna comunidade 
bem distante chegavam aqui na cidade e iam esperar esse transporte perto da 
praça no antigo postinho da Policia Militar questionando qual o conforto que esses 
pacientes teriam nesse local, sendo nenhum, simplesmente um abrigo ao tempo 
porque só tinha uma cobertura ao lado; não tinha um banheiro público para esses 
paciente usarem, o que era um descase muito grande, então pedia 
encarecidamente, se dirigindo novamente ao Vereador Ismael e todos os 
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vereadores da base que cobrassem do prefeito e cobrassem da secretária da 
saúde um melhor atendimento para estes pacientes, pois sabiam que o conforto 
para as pessoas debilitadas que estavam fazendo um tratamento de saúde era o 
primeiro passo para a recuperação e não era isso que estava acontecendo 
infelizmente neste município. Ao declarar que seria isso o que tinha a falar o 
Vereador Julio pediu um parte, que lhe foi concedido, e iniciou falando que 
gostaria de fazer também um registro e uma reclamação que tinha ouvido 
principalmente sobre a segunda parte que o Vereador Marino tinha comentado, 
que era sobre a espera dos pacientes. Neste momento o Presidente alertou que 
restava apenas um minuto de tempo e o orador pediu o tempo de liderança, 
cedido pelo Presidente. Pela ordem, o Vereador Ismael questionou que o orador 
já tinha concluído sua fala e estava iniciando novamente, pedindo ao Presidente 
que pela questão de ordem precisava ser verificada essa questão. O Vereador 
Julio falou que concluiria na Explicação Pessoal, e o Vereador Marino ainda falou 
ser uma pena que não pudesse ter sido concedido o aparte, que era um direito do 
Vereador Julio, mas mesmo assim agradecia. O Vereador ISMAEL falou sobre a 
Questão de Ordem levantada que a mesma estava prevista no Regimento Interno 
então valia a toda equipe observar o que podia ser feito e pediu ao Presidente 
também que lhes ajudasse nessa questão; que não estavam tolindo a fala dos 
nobres colegas, mas que fosse seguido Regimento Interno conforme já tinham 
conversado em reunião anterior a respeito de alguns ajustes que precisariam ser 
feitos para que não houvessem essas questões. Agradecendo a oportunidade 
disse que gostaria nesse dia de com muito pesar deixar seus sentimentos a toda 
família do amigo que trabalhava junto, o Luciano, que tinha perdido seu irmão em 
um acidente, notícia chegada pela manhã desse dia, ele que era filho do senhor 
José, conhecido como Parangolé, e da dona Erondina, que acabaram sendo 
vitimados por um acidente, ele e sua esposa, e também seu filhinho que estava 
na UTI para recuperação, deixando seus sentimentos a toda a família por essa 
noticia muito chocante para todos. Citou algumas situações que estavam fazendo 
junto ao município e que muito se tinha falado, inclusive aqui nessa casa, sobre a 
questão da transparência municipal, contando que já tiveram mecanismos para 
melhorar essa transparência, inclusive com a divulgação e transmissão das 
sessões através das redes sociais e demais ferramentas de internet que 
propiciam essa possibilidade. Contou de uma situação conforme já tinha citado 
anteriormente no pedido do nobre Vereador Marino, do Requerimento também do 
nobre Vereador Laurici, sendo a criação através do Portal da Transparência do 
Painel de Obras; que esse Painel de Obras era uma inovação aqui do município 
porque em outros municípios não existia e nesse painel tinham todas as , 
informações relacionadas ao que os vereadores tinham solicitado, então era bem 
importante e inclusive o próprio cidadão poderia acessar essas informações em 
tempo real como as medições, os valores e tudo o mais, então trazia a informação 
para esta casa com mais essa ferramenta que vinha auxiliar na questão da 
transparência do Executivo Municipal. Sem mais inscritos passou-se para a 
votação constante da ORDEM DO DIA, primeiro turno, do Projeto de Lei n.° 
008/2022, de proposição do Vereador Ismael Cesar Padilha propondo 
denominação de vias do município de Sebastião dos Santos Taborda e Julio 
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Macarroni, ambas na área industrial, no Bairro Curtume. Sem receber 
comentários o projeto foi aprovado em primeiro turno com todos os votos 
favoráveis. Sendo a única matéria iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o 
Vereador JOÃO PRESTES manifestando seus agradecimentos a Deus por mais 
um dia poder participar da sessão deixando também seus parabéns ao pessoal 
dos Stresser pela festa que estiveram participando no dia anterior com os 
vereadores Lauriti, Marino, Eido e Julio, parabenizando pela organização e 
falando que devido a pandemia e também por estar acidentado fazia um tempo 
que não saía •em festas e assim queria deixar seus parabéns à comunidade. 
Encerrou desejando a todos uma boa semana abençoada por Deus. O Vereador 
JULIO antes de iniciar sua explicação pediu desculpas ao Vereador Ismael que 
havia pedido sua inscrição para usar a Tribuna e acabaram invertendo a ordem e 
colocando-o por último, pedindo suas desculpas também se tinha ferido o 
Regimento no momento de solicitar aparte. Disse que sua fala era rápida e só 
para compartilhar do segundo tema que o Vereador Marino havia falado sobre a 
preocupação das pessoas que vinham esperar o ônibus, principalmente o pessoal 
que chegava de madrugada. Lembrou que moravam na cidade mais alta do 
Paraná, fria na maior parte do ano, e assim compartilhava da mesma 
preocupação pela falta de abrigo, de banheiro e das condições mínimas para os 
pacientes que na maioria das vezes já estavam adoentados ficar esperando 
dessa forma o ônibus ou o carro para se deslocarem até a capital, ou cidades 
como Ponta Grossa e Guarapuava para receberem tratamento, reforçando que 
também tinha recebido reclamações nesse sentido, compartilhava da mesma 
preocupação. Encerrou solicitando à bancada do PSD, liderança do Prefeito e 
liderança do Partido, que verificassem também e lutassem para melhorar essa 
condição para os usuários do setor da saúde. O Vereador DIMAS usou a palavra 
e comentou também com relação ao banheiro público que achava de extrema 
importância lembrando que no mandato passado fizeram Indicação juntamente 
com o Vereador Jorge Boeira e esperava que logo se concretizasse isso para que 
a população tivesse um banheiro público que era muito importante e muito 
preciso, então juntos com toda a bancada de vereadores esperava que o 
Executivo pudesse lhes atender em breve. O Vereador LAURICI parabenizou o 
Vereador Dimas pela sua Indicação principalmente em relação às reformas dos 
banheiros e dos cuidados e manutenções ali no espaço da Quadra de Areia 
reforçando que o que o vereador havia colocado era o que realmente estava 
acontecendo, conforme já tinha falado há poucos dias aqui na Tribuna relatando 
esse fato; que a situação ali estava precária mesmo e no seu entendimento 
deveria ser retirado e feito tudo novamente e o problema era que fazer tudo 
novamente e deixar do jeito que estava, tudo em aberto sem os devidos cuidados, 
novamente seria alvo de vandalismo, então o Vereador Dimas tinha sido muito 
feliz na Indicação manifestando seu apoio e respaldo esperando que o Executivo 
tomasse as devidas providências e ao mesmo tempo já fossem feitas as 
melhorias nos brinquedos e onde as pessoas iam praticar esportes. Para concluir 
também registrou as festas que participaram no dia anterior nas três comunidades 
já citadas deixando o agradecimento pelo convite e seus parabéns pela 
organização. O Vereador MARINO igualmente comentou sobre as festas que 
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tinham participado no final de semana destacando a grande festa no QuarteirãO 
dos Stresser dizendo ser muito importante uma reunião de todas as pessoas para 
poderem falar um pouco de tudo, e que nesse caso teve uma participação em 
massa da população deixando seus parabéns a todos pela organização. Também 
parabenizou a equipe da educação da comunidade Assentamento José Dias pela 
tarde festiva do dia anterior onde reuniu também muita gente e onde puderam 
bater um papo muito importante com toda a comunidade. Citou sobre o torneio na 
comunidade de Góes Artigas numa questão que também tiveram várias 
cobranças do porque do descaso com o esporte aqui no município. Falou que as 
comunidades de Góes Artigas e Papagaios eram das únicas comunidades em 
que estava tendo algum evento esportivo na qual eles próprios estavam 
organizando porque no demais aqui no município não viam eventos esportivos, o 
que era muito difícil e principalmente pela falta de organização que estava 
acontecendo no esporte sempre citava que esporte era fundamental; era saúde e 
levava à melhoria das crianças e de todos que praticavam esportes, então queria 
deixar registrado aqui a falta de organização também no esporte, no geral, dentro 
do município. Em relação-ao Portal da Transparência sobre a questão das obras 
colocado pelo Vereador Ismael falou que era de seu conhecimento sim que existia 
o Portal da Transparência, mas muitas pessoas lhes cobravam por talvez não 
terem o hábito de acompanhar o Portal da Transparência, e assim era um dever 
como vereadores pedirem a informação e uma obrigação do Poder Executivo 
juntamente com toda sua equipe, se dirigindo ao Vereador Ismael dizendo que 
falava isso só para deixar registrado. Registrou também os seus sentimentos a 
toda família do companheiro Luciano que nesse dia tinha perdido seu irmão, sua 
cunhada e ainda seu sobrinho estava mal no hospital. O Vereador ELCIO também 
registrou que no final de semana teve a oportunidade de promover algumas 
visitas no domingo juntamente com os Vereadores Laurici Marino e Julio em 
algumas comunidades. Que no sábado tinha ido até a Feira da Casa da Cultura 
de Góes Artigas, e no domingo estiveram nas festas de Quarteirão dos Stresser, 
do Assentamento José Dias e no torneio da comunidade de Góes Migas. Falou 
que •essas visitas lhe fizeram pensar muitas coisas e conversando com as 
pessoas acabavam passando a ter um conhecimento maior da realidade dessas 
comunidades, mas uma coisa lhe fez relembrar e voltar a uma Indicação de 
Serviço que tinha feito ainda no início deste ano, de n.° 014/2022, que solicitava 
ao Poder Executivo a nomeação de uma chefia de departamento para a Cultura. 
Que -nestas visitas tinha ficado 'evidente o quão forte eram o esporte e as 
manifestações culturais do município; que em cada comunidade que estiveram 
experimentaram urh pouquinho de atividade esportiva diferente e um pouquinho 
de atividade cultural diferente; viram jogo de futebol; bocha; do tradicional truco; 
viram religiosidade; a missa ucraniana; viram apresentações de crianças, enfim 
inúmeras atividades. Falou que diante dessa diversidade esportiva e cultural que 
tinham era muito importante que o município desse importância e que investisse 
recursos, e o ponto de partida pensava que seria a nomeação de uma chefia de 
departamento para a cultura e a instituição de uma secretaria de esportes e não 
apenas um departamento. Sobre a questão dos pacientes que faziam tratamento 
fora destacou também a Indicação de Serviço que tinha feito há alguns meses 
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propondo um projeto que já tinha sido instituído em Paranaguá e estava sendo 
um projeto protagonista para outros municípios do Paraná que era a criação do 
"Kit Lanche", cujo objetivo era possibilitar um lanche que fosse saudável e 
nutritivo ás pessoas que fossem fazer tratamento em outros municípios, então 
tinha feito essa Indicação, esse pedido ao Poder Executivo Municipal, e 
aproveitava o momento para reforçar e para retomar esse respectivo pedido que 
pensava ser um projeto de grande importância e de grande valia. Também deixou 
seus sentimentos à família do amigo Luciano Machado e do senhor Parangolé 
nesse momento muito triste em que cabia deixarem seus sentimentos e o pedidé) 
de que Deus confortasse os corações dos familiares, como também registrou os 
sentimentos a família do senhor Miguel Senko, um ilustre munícipe que tinha 
falecido nesse dia deixando também os seus sentimentos aos familiares. Antes de 
encerrar destacou a posse dos vereadores mirins do Projeto Parlamento Jovem 
que era um projeto em parceria com o TRE do Paraná, Núcleo Regional de 
Educação, Colégio Cívico Militar Parigot de Souza e Câmara Municipal, a 
acontecer no dia vinte às oito horas e trinta minutos com transmissão da sessão, 
convidando a todos os munícipes para que participassem mesmo que de suas 
casas•desse evento muito importante para o protagonismo infanto-juvenil. Nada 
mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão ficando convocada a 
próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e seis de setembro, no horário 
regimental. Lavrou-se a presente Ata que após lida e achada de conformidade foi 
assinada pelos vereadores presentes. 
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