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AD ATA n.° 034/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM 

Ata da vigésima sétima sessão ordinária, segundo período, primeira Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia treze de setembro de dois mil e vinte e 
um. O Presidente iniciou a Sessão e convidou todos de forma especial nesse dia a 
rezarem a oração do Pai Nosso pela saúde do servidor da casa, seu Assessor 
Jurídico, Doutor Pedro da Silva Queiroz, que se encontrava hospitalizado. Iniciando 

EXPEDIENTE, informou aos pares que, após aprovada a Licença do Vereador 
João Devarci Prestes na última sessão ordinária, e verificado junto à Justiça Eleitoral 

primeiro suplente do Partido Socialista Brasileiro - PSB, sendo o senhor Nelso de 
Andrade Junior, foi convocado o mesmo a tomar posse. Informou que o mesmo tinha 
sido empossado no Gabinete da Presidência, na forma do Regimento Interno e da 
Lei Orgânica Municipal, no dia 01 de setembro, na presença do Presidente e dos 
Vereadores Élcio Wszolek, Gilberto Bello da Silva e Laurici José de Oliveira, além de 
servidores da casa. Conforme o Termo de Posse lavrado, ficou definido que O 
vereador deveria prestar seu compromisso na primeira sessão subseqüente, para o 
qual convidou o senhor Nelso de Andrade Junior a proferir o juramento, que o fez 
nesta sessão proferindo o seguinte juramento: "PROMETO CUMPRIR A 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO PARANÁ E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS 
LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFERIDO, 
E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM-ESTAR DE 
SEU POVO". Após o juramento o Presidente declarou oficialmente empossado o 
Vereador Nelso de Andrade, lhe desejando boas vindas. Antes de dar seqüencia 
agradeceu aos vereadores que haviam compreendido a necessidade de suspensão 
da sessão •convocada para o dia oito de setembro, em virtude dos problemas 
ocorridos naquele dia os quais eram de conhecimento dos pares. Nos termos 
regimentais colocou em discussão a Ata n.° 033, do dia 30 de agosto, a qual foi 
aprovada sem ressalvas. Após, solicitou a leitura das matérias na seguinte ordem: 
Projeto de Lei n.° 08/2021 dos Vereadores Élcio Wszolek e Marino Kutianski 
propondo Declaração de Utilidade Pública para a Associação S.O.S. SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, organização que vinha trabalhando no município com 
pequenos animais abandonados, encaminhado após a leitura para as Comissões 
Permanentes e assessorias; das Indicações de Serviço n.° 087, Vereadores Jorge 

Ismael solicitando - "Instalação de sistema de Iluminação Pública na rua principal 
da Comunidade de Alemainha"; n.° 088 do Vereador Marino - "Colocação de 
lombada na Rua Antônio Jacinto de Campos, entre a Visconde de Guarapuava e 
Generoso Marques, próximo à Casa de Acolhimento"; n.° 089 do Vereador Dimas 
Vier - "Apresentação de Projeto de Lei visando o fornecimento de Vale-Alimentação 
aos servidores municipais da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, 
sempre que os mesmos desenvolvessem atividades afastados da sede do 
Município", e n.° 090 também do Vereador Dimas solicitando - "Serviços de 
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Iluminação Pública na Comunidade de Rio Claro em frente à Escola passando pelo 
Ponto do Ônibus, até o Posto de Saúde". Após as Indicações terem sido 
comentadas pelos proponentes determinou o encaminhamento para ciência do 
Executivo. Ainda constou a leitura do Edital de Convocação de Audiência Pública n.° 
04/2021, para Audiência Pública de Avaliação de Metas referente ao segundo 
quadrimestre de 2021, no dia 27 de setembro, às 14 horas, e encerrando as leituras, 
o Oficio n.° 110/2021 por solicitação dos Vereadores que o subscreveram Élcio 
Wszolek, Julio Armando, Laurici e Marino, para conhecimento dos pares e público, o 
qual solicitava ações do Executivo Municipal em relação aos problemas que vinham 
ocorrendo nas Ruas Benjamin Constant e Genauro Pacheco Gomes, conforme j 
comentado em sessão anterior após o recebimento de Abaixo Assinado do 
moradores das referidas ruas. Na TRIBUNA o Vereador MARINO desejou as boas 
vindas mais uma vez nesta casa de leis ao Vereador Nelso de Andrade repetindo a 
frase que o mesmo sempre citava "o bom filho a casa torna", lhe dando os parabéns, 
desejando sucesso, e que Deus lhe abençoasse e protegesse sempre. Para deixar 
ao conhecimento dos pares contou que nos últimos dias tinha sido procurado por 
vários servidores municipais sobre alguns critérios de promoção e progressão. Citou 
que seria protocolado na casa um Projeto de Resolução para que conseguissem a 
criação de uma Comissão de Assuntos Relevantes na qual deveriam discutir 
justamente a questão de avaliação e progressão que tiveram alguns dos 
funcionários tendo em vista que, dos que receberam as avaliações e progressões 
alguns receberam um pouco, outros um pouco mais, e para que fossem justos 
pediriam a criação da Comissão que protocolaria ainda nesse dia para que tivessem 
um período onde pudessem analisar quais foram os critérios usados. Falou também 
que nesse dia tinha sido procurado por um pessoal do interior sobre uma situação 
que vinha acontecendo nos rios do município com uma grande mortalidade de 
peixes, da qual recebeu um vídeo cuja situação ainda não tinha conhecimento que 
estava acontecendo, e a partir do dia seguinte iria oficiar ao Executivo e Secretaria 
do Meio Ambiente como também ao órgão competente do Estado para que viessem 
fazer uma vistoria nesses rios e ver o que estava acontecendo, porque era uma 
mortalidade muito grande e isso era muito preocupante. Lembrou que já tinham 
acontecido várias campanhas de repovoamento nos rios do município das quais fez 
parte encabeçando a lista junto com vários amigos, quando em 2012 soltaram mais 
de quinze mil alevinos nos rios onde estava acontecendo essa grande mortalidade. 
Assim, falou que iria oficiar o Executivo e Secretaria do Meio Ambiente, além dos 
órgãos competentes do Estado, para que pudessem estar verificando e analisando o 
que estava acontecendo nesses rios. O Vereador NELSO pela primeira vez nessa 
Legislatura usou a palavra e iniciou se dirigindo aos vereadores do mandato anterior 
Gilberto Bello, Laurici, Jorge, e ao presidente Dimas ao qual disse mais uma vez 
estar conduzindo com muita competência esse Poder, e também aos que tinham 
assumido nesse ano, parabenizando pela conquista e pelo trabalho que tinham feito 
no município, sendo os vereadores Elcio, Julio, Marino e Ismael, este o mais votado 
nas últimas eleições, lhe parabenizando pela primeira colocação dizendo que isso 
era bom e muito importante. Agradeceu a Deus por estar aqui nesse dia e também 
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por estar bem de saúde mais uma vez nesse Legislativo, em seu quinto mandato 
consecutivo, e também agradeceu as pessoas que lhe colocaram novamente aqui e 
confiaram em lhe dar mais um mandato, afirmando que cada vez era mais difícil uma 
reeleição e os que já tinham ido para uma reeleição sabiam que não era fácil, e 
dessa vez não tinha obtido êxito, mas estava aqui e queria fazer o seu melhor como 
sempre tinha feito, com muito carinho e muita dedicação às pessoas que 
representava dizendo estar mais uma vez para trabalhar em prol do município 
Desejou ao Vereador João Prestes que Deus o iluminasse nessa caminhada que 
estava tendo onde infelizmente tinha sofrido um acidente de trabalho, ele que era 
uma pessoa sempre empenhada e sempre correndo com seu trabalho e agora 
estava com esse problema de saúde, mas Deus havia de iluminar na sua 
recuperação para que em breve pudesse retornar a essa casa e continuar o seu 
trabalho muito bem desempenhado. Também pediu a Deus que iluminasse pela 
recuperação do Doutor Queiroz, Assessor Jurídico do Presidente, que com certeza 
também em poucos dias estaria aqui, o qual era também seu padrinho do qual tinha 
muito orgulho e acompanhava a sua caminhada desde que tinha chegado ao 
município e com o trabalho que teve brilhantemente como advogado tinha subido 
muito na sua carreira, e até por isso há alguns anos atrás tinha concedido ao mesmo 
um Título de Cidadão Honorário pelo empenho, pelo trabalho e pela sua dedicação 
ao município. Fez um agradecimento público ao Vereador Julio que por três vezes 
tinha sido seu eleitor e muito lhe ajudado em suas campanhas e hoje era um 
vereador, uma pessoa muito bem preparada para lutar principalmente pelo 
funcionalismo público, se referindo ao momento onde deveriam encampar boas 
discussões conforme o Vereador Marino tinha comentado sobre a Comissão de 
Assuntos Relevantes que também tinha assinado para analisarem os avanços das 
categorias dos funcionários municipais, dizendo crer que serviria de exemplo para 
também debaterem a lei que tinham criado, dos avanços na carreira, a qual de 
repente teriam que rever porque poucos tinham sido muito beneficiados e muitos 
não, ou muito pouco beneficiados, e caberia aos vereadores começar uma 
discussão dentro dessa Comissão também sobre mexer nessa lei na qual teriam que 
mudar algumas coisas. Ainda citou outro projeto de lei que poderia ocasionar perdas 
financeiras aos funcionários públicos que era sobre a retirada das reposições 
salariais dos últimos dois anos que acreditava ser um assunto bem difícil de discutir 
e assim estava aqui para defender tanto os funcionários municipais como também a 
população martinense, sendo para isso que queria trabalhar. Na ORDEM DO DIA 
constou apenas o segundo turno de votação do Projeto de Lei n.° 05/2021 do 
Legislativo dispondo sobre a "Obrigatoriedade do Poder Público Municipal realizar a 
contratação de estagiários remunerados, exclusivamente mediante processo 
seletivo", assinado por todos os vereadores, exceto o Vereador João Devarci 
Prestes. Sem receber comentários o projeto foi aprovado com todos os votos 
favoráveis e passou a constar como Lei n.° 1000/2021 - "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Poder Público Municipal realizar a contratação de estagiários 
remunerados, exclusivamente mediante processo seletivo", e foi encaminhado para 
sanção. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ÉLCIO desejou ao Vereador 
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Nelsinho que fosse muito bem vindo para se juntar aos demais nesse compromisso 
com a comunidade. Também desejou a mais rápida recuperação ao Doutor Pedro 
para o qual estavam todos colocando energias positivas, para que se recuperasse o 
mais rápido possível. Aproveitou a oportunidade para destacar uma Indicação que 
tinha apresentado para readequação da rede de iluminação pública em Góes 
Artigas, a qual tinha sido realizada, mas moradores da comunidade tinham entrado 
em contato consigo repassando que novamente algumas lâmpadas estavam 
mostrando problemas, então, solicitou ao Vereador Ismael que entrasse em contato 
com o Executivo para que pudessem estar verificando. O Vereador GILBERTO 
BELLO desejou também as boas vindas ao Vereador Nelso que tinha sido 
companheiro durante os quatro anos do mandato passado, também um grande 
amigo e um brilhante político que sempre estava despontando. Falou sobre o Doutor 
Pedro Queiroz dizendo ser um grande amigo que tinha sido seu assessor também 
em 2019, ao qual estava em oração para que vencesse esse momento difícil da sua 
vida, mas Deus lhe daria a vitória e assim acreditava em uma breve melhora do 
mesmo. O Vereador JORGE também deu as boas vindas ao Vereador Nelso do qual 
já tinham feito parte juntos na Legislatura passada desejando que pudessem realizar 
juntos um bom trabalho em defesa da população e falou ao seu grande amigo Pedro 
Queiroz que se Deus quisesse estaria em breve junto de todos. O Vereador JULIO 
aproveitou também para desejar uma plena recuperação ao seu amigo e servidor da 
casa Doutor Pedro, e também ao vereador licenciado e amigo João Prestes parâ 
que tivesse uma plena recuperação. Disse que não poderia deixar de expressar ap 
boas vindas ao amigo e agora Vereador Nelsinho e expressar o seu orgulho em 
poder dividir essa bancada com um companheiro de tantas eleições e muitos anos 
de luta, do qual conhecia o trabalho tendo acompanhado de perto muitas vezes 
dando sugestões e aprendendo muito, e queria dizer que além da alegria e do 
orgulho com certeza despertou em sua pessoa também a vontade de trabalhar pelo 
povo com senso de justiça e o que adquiriu foi com o exemplo desse companheiro 
nas caminhadas em muitas eleições municipais onde estiveram juntos, e a nível 
estadual também, e assim era uma alegria compartilhar essa bancada com o amigo. 
Para finalizar comentou a Indicação do presidente pedindo vale-alimentação aos 
servidores, que era também um pedido do Vereador Laurici, e aproveitou para pedir 
que fosse revisto uma Indicação sua sobre a revisão do valor das diárias do 
Executivo reforçando esse pedido feito há cerca de um mês ao Vereador Ismael, 
para que o Executivo aproveitasse o momento e fosse revista essa revisão do valor 
que estava defasado já a uns dois ou três anos, para que fosse atualizado e o poder 
de compra dos servidores fosse garantido, visto toda essa inflação dos últimos anos. 
O Vereador LAURICI se dirigiu ao Vereador Nelsinho para desejar as boas vindas e 
lhe dar os parabéns dizendo que muito lhes honrava tê-lo como colega de Câmara 
com o qual iria também iria dividir o gabinete; que a alegria desse vereador 
contagiava a todos e por dividirem o gabinete sabia da sua boa intenção em poder 
estar contribuindo com o município sendo vereador; que mesmo não sendo vereador 
sabia da sua contribuição, do amor que tinha por seus eleitores, pelo povo e pelo 
município; que tinha uma história longa como vereador e vice-prefeito, em seu quinto 
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mandato como vereador, sendo o único com essa quantidade de mandatos, o que 
provava ser muito bem visto, pois se fosse o contrário não chegaria onde chegou, e 
com certeza se tivesse intenção de continuar na política, o que com certeza tinha, 
tinha um futuro muito brilhante. Também desejou a pronta recuperação aos 
companheiros de trabalho Vereador João Prestes e Doutor Pedro Queiroz 
desejando que Deus os iluminasse e no tempo certo desse a recuperação a cada 
um. Falou sobre o reforço do pedido para apresentação do projeto de lei visando à 
concessão de Vale-Alimentação aos funcionários apresentado pelo Vereador Dimas, 
parabenizando o mesmo pela atitude contando que tinham conversado antes onde o 
presidente tinha sido muito sincero e muito humilde em lhe chamar para 
conversarem a respeito do reforço desse pedido junto ao Executivo, e achava que 
era dessa forma, pois suas intenções aqui era dar o melhor aos funcionários que 
precisavam, sempre lhes cobravam, e na medida do possível tentavam dar uma 
resposta, por isso parabenizava pela colocação do projeto ao qual esperava que, 
também na medida do possível, o Executivo pudesse estar lhes atendendo. Com  
relação ao ofício encaminhado sobre a situação das ruas Benjamin Constant e 
Genauro Pacheco Gomes, disse que era muito importante que fosse tomada alguma 
atitude, pois durante a semana que passou tinha novamente sido procurado por 
moradores pedindo para que intercedessem junto ao Executivo para que fosse 
tomada,.urna decisão, e essa decisão acreditava que o Executivo iria tomar, 
principalmente começando pela sinalização das vias para que posteriormente as 
pessoas, tendo conhecimento fossem orientadas qual o trajeto a ser seguido e assim 
se retirasse esse trânsito pesado da rua Benjamin Constant principalmente. O 
Vereador MARIN° KUTIANSKI reiterou a questão do ofício e abaixo assinado dos 
moradores da Rua Benjamin Constant onde tinham muitas casas que vinham sendo 
prejudicadas pelo tráfego de caminhões pesados. Novamente citou a Lei 927 de 
2019 e que após esse abaixo assinado e ofício encaminhado pelos vereadores ao 
Executivo deveria ser cumprida, pois já existia essa lei, e assim achava fundamental 
que fosse colocada a sinalização orientando os caminhoneiros, pois ali tinha o 
CEMEI e a Escola Maria de Jesus Turra e já tinham sido feitas lombadas elevadas 
naquela rua quando fez aquele projeto enquanto prefeito justamente para não 
passar ali tráfego pesado. Também falou que deviam oficiar à Polícia Militar s. 
justamente devido a essa lei, que se existia devia ser cumprida, e o que não podiam 
era deixar a população dessa região sofrendo, pois sabia que era uma região muito 
úmida que conhecia por ter feito totalmente o saneamento básico na região quando 
era prefeito, então achava de suma importância que fosse retirado esse trânsito 
pesado dali com o cumprimento da Lei 927 de 2019. Também desejou boa 
recuperação ao Doutor Pedro, afirmando ser também seu amigo de pescaria, para 
que tivesse uma boa recuperação e Deus iluminasse e protegesse sempre para que 
logo estivesse aqui juntos de novo. Falou também do amigo Vereador João prestes 
com o qual tinha conversado no final de semana dizendo que o mesmo continuava 
muito animado, pois mesmo estando em um leito lhe perguntava se tinha uma 
sementeira de milho e adubo para vender, o que era muito bom porque continuava 
demonstrando esforço e era através desse esforço mental que teria uma 
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recuperação logo, para na medida do possível estarem juntos de volta. O Vereador 
NELSO agradeceu a todos os colegas vereadores pelas palavras proferidas a sua 
pessoa dizendo que lhe enchia de orgulho e animava a continuar essa caminhada 
tanto aqui no Legislativo quanto na rua conversando com o povo, pois estava 
sempre na ativa. Lembrou que estava indo para o quinto mandato e não tinha nada 
que manchasse a sua imagem e nem viesse a lhe comprometer, pois sempre esteve 
no bom caminho e assim pretendia fazer sempre. Também se dirigiu aos 
funcionários agradecendo mais uma vez a acolhida na casa dizendo ter ficado muito 
feliz com as palavras de todos e em nome da funcionária Tatiane Otto agradeceu a 
todos os demais funcionários da casa que lhe acolheram muito bem mais uma vez 
Nada mais havendo a ser tratado o Presidente declarou encerrada a presente 
sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia vinte de setembro, no 
horário regimental, lembrando aos pares que após a sessão do dia vinte haveria a 
primeira Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor. Da sessão foi lavrada a 
presente ata que após aprovada segue assinada por todos os presentes.  j\Q»  
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