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

Ata da vigésima oitava sessão ordinária, segundo período, Primeira Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte de setembro de dois mil e vinte e um. 
Iniciando o EXPEDIENTE, nos termos regimentais foi colocada em discussão a Ata 
n.° 034, do dia 13 de setembro, a qual foi aprovada sem ressalvas. Após, o 
Presidente solicitou a leitura das demais matérias na seguinte ordem: Projeto de Lei 
n.° 020/2021 do Poder Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a doar um imóvel 
urbano à Mitra Diocesana de Guarapuava - Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 
Inácio Martins, CNPJ n.° 75.643.148/0031-69, encaminhado para análise das 
Comissões Permanentes; Projeto de Resolução n.° 01/2021 propondo a criação de 
Comissão de Assuntos Relevantes destinada a realização de estudos detalhados 
acerca da Promoção de Servidores Públicos Municipais em decorrência da Lei 
Municipal n.° 482/2009, encaminhado para discussão e votação única na Ordem do 
Dia; Indicação de Serviço n.° 091 do Vereador Ismael solicitando "Serviço de 
Iluminação Pública na Vila Javaski, especificamente na rua identificada como rua 
Dona Guilhermina" que após comentada pelo proponente foi encaminhada ao 
Executivo Municipal. Foram lidos ainda o Ofício n.° 212/2021 do Executivo 
convidando os vereadores para Audiência Pública de apresentação dos Projetos de 
Lei do Orçamento para 2022 e do Plano Plurianual 2022-2025, no auditório do Paço 
Municipal, às 14 horas do dia 24/09/2021; o Edital de Convocação de Audiência 
Pública n.° 04/2021 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para 
Avaliação das Metas Fiscais referente ao Segundo Quadrimestre de 2021, no dia 27 
de setembro, às 14 horas, no Plenário da casa, e o convite da Assembleia 
Legislativa do Paraná para Audiência Pública sobre "A Implantação da Tecnologia 
5G no Estado do Paraná" , de modo remoto, às 14 horas do dia 29/09/2021. Na 
TRIBUNA o Vereador ÉLCIO iniciou prestando solidariedade aos moradores da 
comunidade de São Miguel, dizendo que mais uma vez famílias do município 
sofreram grandes perdas em virtude de fortes chuvas de granizo e vento, conforme 
já havia acontecido no início do ano na comunidade de Três Antas, e agora essa 
comunidade sofria perdas devido a essa tempestade, afirmando terem sido 
aproximadamente dezessete famílias que tinham sofrido grandes perdas. Contou 
que esteve na noite do dia anterior na comunidade junto com o Vereador Julio e 
nesse dia os Vereadores Laurici, Marino e Ballo também estiveram na comunidade 
onde se colocaram à disposição e prestaram a devida solidariedade. Ressaltou e 
parabenizou o trabalho do Secretário de Obras Élcio e do Chefe de Departamento 
Thiago os quais encontraram logo após a tempestade, durante a noite, já fazendo os 
primeiros encaminhamentos e levando lonas para as primeiras famílias, onde 
observaram uma agilidade bastante grande por partes desses servidores. Também 
fez um pedido, encarecidamente, à Assistência Social do município, que olhassem 
com bastante carinho para os moradores daquela comunidade, pois os vereadores 
que também estiveram lã puderam perceber que a situação era bastante crítica, 
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tinha acontecido o destelhamento de praticamente todas as casas; sabiam que o 
Poder Executivo estava fazendo um levantamento e tomando todas as medidas, 
mas pedia que a Assistência Social pensasse com bastante carinho em ações que 
envolvessem a comunidade, até mesmo os vereadores, ações onde buscassem 
apoio à comunidade para tentar ajudar essas pessoas com colchões, cobertas e 
roupas de cama, que tinham ficado encharcadas, e o prejuízo tinha sido bastante 
grande. Colocou-se à disposição e reafirmou o pedido para que a Assistência Social 
olhasse com bastante carinho para aquelas pessoas. O Vereador BELLO também 
comentou a situação da comunidade de São Miguel reafirmando serem dezessete 
casas atingidas onde alguns moradores acabaram perdendo quase tudo, mas na 
comunidade eram quase todos de uma família só, todos eram solidários, e nesse dia 
tinha visitado quase todas as casas atingidas e acompanhado o pessoal da 
Secretaria de Ação Social e a promessa deles era de que na quarta-feira estariam lá 
as telhas, mas ressaltava a sugestão do Vereador Élcio para que o PROVOPAR 
fizesse uma campanha para ajudar, pois eram gente de baixa renda que precisavam 
de ajuda da população com telhas, madeira e demais coisas para refazerem os 
telhados das casas, e nesse momento a solidariedade iria ajudar muito o povo de 
São Miguel. Encerrou dizendo que o povo da comunidade era solidário e estavam se 
ajudando, conforme tinham ouvido do senhor João Lopes e da senhora Elicéia, e era 
assim que se vencia, pois de uma situação como a de lá ninguém estava livre, 
podendo acontecer em qualquer lugar. O Vereador JULIO ARMANDO também 
registrou a presença na comunidade São Miguel dizendo que logo que ficou 
sabendo do ocorrido se deslocou até o local na companhia do Vereador Élcio, onde 
viram a agilidade do Poder Executivo encaminhando funcionários para já estareM 
levando a ajuda necessária que o momento pedia. Falou que ficava muito triste e 
não queria que isso acontecesse com ninguém, mas nos momentos que acontecia 
prestavam solidariedade e se colocavam a disposição da comunidade; que nesse 
dia•conversou com o Chefe de Departamento Thiago e com a Secretária Cleusy que 
lhe confirmaram o que o Vereador Bello tinha comentado de que a partir da quarta 
feira estariam deslocando um caminhão para levar as telhas e nesse dia tinha sido 
feito todo,  um levantamento e torcia para que nos próximos dias essa comunidade 
não tivesse chuva novamente para que na quarta-feira com ajuda da própria 
comunidade conseguissem reparar os danos, se colocando também a disposição da 
comunidade para a eventual campanha solicitada pelos vereadores para poderem 
dar uma ajuda, pois todos tinham um pouco que pudesse ajudar, reafirmando estar à 
disposição da comunidade. O Vereador MARINO citou a visita nesse dia junto com o 
Vereador Laurici na comunidade de São Miguel onde também constataram o 
acontecido com a chuva de granizo muito forte que veio a atingir as famílias da 
comunidade, e a chuva tinha destruído os telhados de praticamente todas as casas, 
e não era só isso conforme escutaram nos relatos dos demais vereadores, pois a 
preocupação era que devido a muita chuva tinha se• causado danos internos nas 
propriedades, então, pedia encarecidamente ao líder do prefeito que ajudassem 
também através da Secretaria de Promoção Social e se fosse preciso fizessem a 
campanha para que todos se envolvessem e essa comunidade fosse atendida da 
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melhor forma possível. Voltou a falar sobre a comunidade do Matão após ter sido 
procurado novamente por moradores da comunidade lembrando que tinha falado há 
cerca de uns vinte dias na Tribuna sobre o trabalho que vinha sendo feito na 
comunidade, que infelizmente não estava sendo feito da maneira que era preciso e a 
comunidade novamente tinha sofrido muito com as chuvas ocorridas no final de 
semana. Mais uma vez pediu ao líder do prefeito Vereador Ismael, em nome da 
comunidade que na semana que tinha passado precisaram puxar veículos com 
tratores, e como esse vereador tinha contato direto com a Secretaria de Obras pediu 
a gentileza que olhassem com carinho por aquela comunidade, porque estavam 
abandonados há muito tempo, e se o maquinado estava lá devia ser executado um 
trabalho bem feito para que a população fosse da melhor forma atendida nesse 
momento, e assim como o Vereador Ismael já tinha comentado que tinha 
conversado com o Secretário Elcio, mais um vez pedia que aquela comunidade 
fosse atendida e lembrou as várias indicações de serviço que já existiam dos demais 
vereadores por ser uma comunidade bem distante e que precisava de um trabalho 
bem feito, por isso contava com a força do Vereador Ismael para que cobrasse mais 
uma vez esse trabalho do Secretário de Obras, para que fosse concluído, e por ser 
um programa do Governo do Estado deveria sair por completo, pois era de um 
recurso vindo do Governo através do Deputado Hussein Bakri, no valor de 
quinhentos mil reais, disponível para esse projeto, por isso deveriam cuidar daquela 
comunidade. O Presidente DIMAS também relatou os fatos ocorridos na 
comunidade de São Miguel e como os demais vereadores já tinham falado também 
estava à disposição na medida do possível, pois era um momento em que mais as 
pessoas precisavam. Em relação às estradas do interior contou que vinha 
acompanhando o trabalho onde estavam finalizando a região de Bom Retiro 
trazendo a conhecimento dos pares que as estradas tinham ficado em perfeito 
estado, entrando para o Assentamento Unidos Venceremos, Bom Retiro, onde a 
estrada tinha ficado totalmente cascalhada e tinha demorado um pouco esse 
cascalhamento porque todas as famílias estavam pedindo para que as entradas até 
as propriedades fossem cascalhadas e o Secretário Élcio Campos não estava 
deixando de atender os proprietários, o que estava dificultando um pouco a terminar 
o projeto dessa região, que também estava dentro do projeto comentado pelo 
Vereador Marino. Falou ao Vereador Marino que também vinha conversando e 
cobrando do Secretário Élcio, mas o mesmo pretendia concluir primeiramente o 
projeto do Bom Retiro, pois não podia também deixar pela metade, citando uma 
estrada da região que tinha sido denunciada pelo Ministério Público na gestão 
anterior, ligando da propriedade do senhor Antônio lwanczuk até a família Gura, e 
essa estrada estava sendo recuperada também com cascalhamento e o cascalho 
estando um pouco longe, e com as chuvas, tinha dificultado um pouco, mas 
esperava em breve ser realizado o serviço e conforme vinham pedindo fosse 
atendida a comunidade do Matão onde também tinha vários pontos críticos, que na 
medida do, possível seriam resolvidos. Na ORDEM DO DIA constou em primeiro 
turno de votação os Projetos de Leis n.° 06/2021 do Vereador Marino propondo 
denominação de via pública de Rua Délcio Plepinski, rua paralela à Rua Dona Maria 

C N PJ 77.778.827/0001-55 



4 ti 
Câmara Municipal de Inácio Marfins 

CNPJ 77.778.827/0001-55 

de Lara, sentido à ASMIM, e n.° 07/2021 do Vereador Jorge propondo a Instituição 
da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo a Preservação do Patrimônio 
Público no município. Na discussão o Vereador Marino contou que os moradores da 
rua proposta o procuraram, sendo cinco propriedades, na qual tinha um problema de 
abastecimento de água, então era de suma importância que fosse aprovado e esses 
moradores tivessem os benefícios de água e de luz. O Vereador Jorge falou que 
teve a iniciativa vendo o vandalismo que acontecia muitas vezes contra o patrimônio 
público; que o projeto ia de encontro à sociedade onde conscientizava o povo a 
ajudar a cuidar, preservar e proteger o que era o dinheiro público mesmo que 
pagava, e tinha certeza que a população estaria mais consciente vindo a denunciar 
vândalos que estivessem destruindo o patrimônio público, e com a população 
consciente esse projeto teria mais força e ajudaria em muito na preservação de todo 
bem público. Ambos foram aprovados com todos os votos favoráveis. Encerrando as 
votações constou o Projeto de Resolução n.° 01/2021, proposto pelos Vereadores 
Marino Kutianski, Élcio Wszolek, Julio Armando Ganido Mendez, Laurici José de 
Oliveira e Nelso de Andrade Junior. Na discussão apenas o Vereador Marino, 
primeiro signatário da proposta, falou que o projeto tinha sido apresentado para que 
se aprofundassem mais para verificar quais foram os critérios usados para as 
avaliações e progressões. Em votação recebeu os votos contrários dos Vereadores 
Jorge Ferreira de Almeida e Ismael Cesar Padilha e os demais favoráveis passando 
a constar como Resolução n.° 01/2021 - "Cria Comissão de Assuntos Relevantes 
destinada a realização de estudos detalhados acerca da Promoção de Servidores 
Públicos Municipais em decorrência da Lei Municipal n.° 482/2009". O Presidente 
determinou que fosse publicada a Resolução, elaborado e também publicado Ato 
Administrativo criando a referida Comissão, tendo o Vereador Marino Kutianski como 
Presidente, e como membros, conforme indicação anterior à sessão durante reunião 
das Comissões Permanentes, os Vereadores Elcio Wzolek e Laurici José de 
Oliveira. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador EL= usou a palavra para 
destacar dois ofícios recebidos do Poder Executivo, sendo os ofícios números 208 e 
210/2021, este em reposta à Indicação de Serviço n.° 086/2021 que solicitou a 
instalação de refletores na quadra do Posto de Saúde feito há algumas semanas, 
considerando a necessidade de melhor iluminação naquele local tanto para prática 
de atividades esportivas no período noturno quanto para a proteção quanto a atos 
de vandalismo, e mediante esse ofício o prefeito destacou já ter sido feito 
levantamento de valores de materiais a serem utilizados e informando que a obra 
seria efetivada, o que pensava ser uma importante ação para aquele local e para o 
município. Sobre o Ofício n.° 208 contou que tratava da reivindicação através de sua 
Indicação de n.° 021, e também a do Vereador Marino de n.° 088, onde solicitaram 
mediante pedido da comunidade uma travessia elevada na Rua Antonio Jacinto de 
Campos, entre as ruas Visconde de Guarapuava e Generoso Marques, e de acordo 
com o ofício considerou-se que estando sendo concluído o projeto de pavimentação 
dessas ruas as mesmas, assim que efetivada a pavimentação, seriam colocadas nos 
respectivos lugares. Agradeceu o Executivo por ter olhado com atenção esses 
pedidos como também pelo fato de mandar os ofícios respondendo as Indicações de 
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Serviço. O Vereador GILBERTO BELLO contou que esteve na semana ant rior no 
Assentamento Evandro Francisco - Maçã, e como havia chovido o acesso lá estava 
quase impossível, inclusive os moradores lhe relataram que o transporte escolar não 
tinha conseguido chegar pela estrada principal, e tendo ido com carro pequeno 
observou que nesse trecho não tinha nada de cascalho e estaria entrando com uma 
Indicação de Serviço para melhorar esse trecho, especificamente na Maçã, onde 
estava difícil o tráfego naquele local. Também comentou o recebimento de um ofício 
do Executivo que por ser relevante fez a leitura do mesmo, em reposta a Indicação 
de Serviço n.° 085 referente à colocação de placas indicando a proibição de 
consumo de bebidas alcoólicas nos termos da Lei 937 de 2019, lei de sua 
proposição que tinha sido aprovada pela casa, cuja resposta informava que o 
município já tinha feito um levantamento da quantidade de placas a serem 
adquiridas e solicitado orçamento às empresas que forneciam os materiais e após os 
orçamentos seria efetivado o processo de compra, e assim seria possível á 

5- 	 colocação das placas nos locais indicados. Fez comentários adicionais quanto ai) 
pedido lembrando de relatos que teve de consumo de bebidas no Eco Parque e 
ainda serem jogadas latas vazias nos lagos, em um local que teve um investimento 
alto e estava se tornando um ponto turístico do município, além de outros parques 
onde vândalos degradaram, então com as placas nesses locais e também nas 
entradas da cidade quando as pessoas chegassem aqui saberiam que não podia se 
consumir bebidas alcoólicas em locais públicos, por existir uma lei proibindo. O 
Vereador ISAMAEL se dirigiu ao Vereador Nelsinho que na sessão anterior tinha se 
referido a sua pessoa comentando inclusive seus votos recebidos, agradecendo as 
palavras do mesmo em relação a sua pessoa, e por não ter usado a palavra naquela 
sessão lhe dava as boas vindas nesse dia agradecendo pela cordialidade e dizendo 
que o mesmo vinha para somar com a sua experiência, pois já eram cinco mandatos 
a frente do município, e assim tinha certeza que juntos aprenderiam muitas coisas. 
Chamou a atenção com relação aos cuidados com a pandemia dizendo que há 
pouco tinha recebido os números do município apontando que na semana anterior 
eram em torno de quinze novos casos ativos, e nessa dia já eram vinte e seis novos 
casos, chamando a atenção de todos os cidadãos para que ainda mantivessem os 
cuidados por parte de todos, pois ainda não podiam relaxar, por mais que a vacina 
estivesse progredindo gradativamente, porém, os cuidados ainda precisavam ser 
continuados para que pudessem vencer essa pandemia que vinha assolando muitas 
pessoas no mundo todo. Deixou sua solidariedade ao povo de São Miguel citando 
uma passagem da bíblia que dizia que "na dificuldade devemos nos comunicar com 
os Santos", e nesse caso os Santos seriam os irmãos, as pessoas que podiam 
ajudar, então as pessoas da comunidade chamaram por socorro e pediram ajuda, e 
assim estava disposto, usando a palavra dos vereadores que haviam citado para se 
fazer uma campanha, colocando-se à disposição para também ajudar com as 
necessidades que eventualmente a comunidade tivesse, dizendo saber que o povo 
martinense era muito solidário e com certeza iriam vencer também essa dificuldade. 
Com  relação ao comentário do Vereador Marino sobre a comunidade do Matão, 
após o relato já feito pelo Vereador Dimas, afirmou que com certeza fariam o melhor 
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possível por essa comunidade, assim como as demais que estavam sendo feitas. 
Relatou novamente as dificuldades com relação às chuvas e disse que na medida 
do possível iriam vencendo e resolvendo os problemas que as comunidades vinham 
apresentando, devido a situação das chuvas ou de outros problemas de 
recuperação e que não tivessem sido resolvidos anteriormente, mas iriam na medida 
do possível resolvendo esses problemas. O Vereador LAURICI repetiu as falas dos 
vereadores em relação à comunidade de São Miguel citando também a visita nesse 
dia à tarde junto com o Vereador Marino prestando sua solidariedade e ao mesmo 
tempo se colocando à disposição na medida do que fosse possível e dizendo que 
enquanto Câmara de Vereadores nesse momento deveriam estar juntos para bem 
atender a todos. Citou ter falado na comunidade como também nos bastidores da 
casa que ficava difícil aos vereadores atender, pois a situação requeria investimento 
alto, então se colocaram à disposição e juntamente com o Executivo que com 
certeza não mediria esforços para atender aquela comunidade, como já tinha 
ocorrido em situações anteriores em outras comunidades, até porque já tinham 
presenciado o pessoal do município fazendo os levantamentos, e assim queria 
deixar aqui sua solidariedade. Com  relação à idéia do Vereador Élcio disse que 
tinham conversado há pouco a respeito de fazerem uma campanha através• do 
PROVOPAR e da Promoção Social, e como representantes do município não 
podiam se furtar em estar apoiando e ajudando naquilo que fosse possível, então se 
colocava à disposição nesse sentido e no que estivesse ao seu alcance. O Vereador 
NELSO também prestou sua solidariedade à comunidade São Miguel não deixando 
de parabenizar os vereadores que já tinham feito visita no local, dizendo que isso 
era muito importante, e já estavam vendo junto á Assistência Social recursos do 
município para serem colocados ã disposição da comunidade que infelizmente tinha 
sofrido esse fato muito triste. Comentou as ações da empresa Klabin, que já era do 
conhecimento dos demais vereadores, que tinha cascalhado as estradas na região 
de Mansani, até a divisa com Cruz Machado, fazendo um ótimo trabalho e dando 
uma estrada de qualidade aos moradores daquela região que há muito não tinha, 
dizendo que assim ficaria bem pouco a ser feito pelo município até a comunidade do 
Potinga, também divisa com Cruz Machado, onde também estava complicada a 
situação e tinham dez famílias que precisavam urgentemente dessa estrada, além 
de outras dez famílias do outro lado do rio, que também usavam essa estrada, 
sendo de eleitores desse município, que usavam o comércio local muito mais do que 
em Cruz Machado, por ser muito mais perto e viável virem até aqui. Explicou uma 
situação em relação a empresa que tinha começado a retirar pinus do outro lado do 
rio, já no município de Cruz Machado, que iria sair pelo Perussolo, e provavelmente 
iria detonar essa estrada, então, se fosse feito o trecho que descia do local 
conhecido com "quatro encruzilhadas", passando pelo Mário Horny até o Potinga, 
estaria resolvido o problema das pessoas com acesso muito bom até o município. 
Encerrou deixando esse pedido ao líder do prefeito lembrando que já havia pedido 
ao Vereador Laurici para trazer até a casa esse pedido. Ainda falou ter visto na 
semana anterior o Governador Ratinho Junior criando um programa de revitalização 
do Rio Iguaçu, em Curitiba e Região Metropolitana, até a Lapa, onde iriam revitalizar 
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a beira do rio e nascentes num investimento de mais de cem milhões de reais. Disse 
que com esse comentário queria chegar ao tema "recompensa ambiental", muito já 
falado nesse Legislativo, e o município no momento era um dos mais capacitados 
em ter uma recompensa ambiental pela quantia de área verde e florestas que ainda 
tinha, e via que na hora que os comandantes dos governos federal e do estado 
começassem a fazer um recompensa principalmente aos pequenos produtores 
porque o grande não tinha muito interesse nisso, de preservar e o estado pagar por 
isso, acreditava que iria diminuir e muito essa falta de água nos reservatórios onde 
se produzia energia elétrica e se continuasse do jeito que estava em pouco tempo 
não teria mais essa energia limpa vinda das hidrelétricas, mas considerava um 
passo importante do Governo do Estado que deveria se estender a outros 
municípios, afirmando que esse município era um grande produtor de água para as 
reservas das hidrelétricas vizinhas, pelas quais o município nunca tinha recebido 
nenhum centavo de recompensa ambiental, nem a população, nem as pessoas que 
tinham as matas ciliares, e ainda viam municípios ricos, com vinte a trinta patrulhas 
nas estradas, como caso de Cruz Machado, que era um município que estava 
recebendo recursos pelas águas desse município. Encerrou dizendo ser uma 
iniciativa boa do governo e esperava que continuasse fazendo. Endossou as falas 
em relação às estradas dizendo que era importante que quando o maquinário 
estivesse fazendo um trabalho que fizesse bem feito porque provavelmente no 
mesmo mandato não iria voltar, então era muito importante o trabalho ser bem feito, 
pois eram mais de 1300 km de estradas no interior sendo difícil o Executivo dar 
conta de tudo isso num mesmo tempo, assim era importante estradas bem feitas' 
porque com isso se resolveriam os problemas. Sem mais inscritos e nada mais 
havendo o Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima 
sessão ordinária para o dia vinte e sete de setembro, no horário regimen 	ou- 
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