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ATA n.° 035/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da trigésima segunda sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada ás dezoito horas do dia três de outubro 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 o Presidente colocou em votação a 
Ata de n.° 034/2022, da Sessão ordinária do dia vinte e seis de setembro, 
aprovada por todos os vereadores sem ressalvas. Após, foram lidos o Projeto de 
Lei n.° 019/2022 - "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Inácio 
Martins para o Exercício Financeiro de 2023" no valor de R$ 67.619.367,69 
(Sessenta e sete milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e nove centavos), e n.° 010/2022 - "Institui diretrizes para a 
criação do CER- Código de Endereçamento Rural, nas propriedades rurais do 
Município de Inácio Martins, para fins de identificação e localização" de 
proposição do Vereador Jorge Ferreira de Almeida, ambos encaminhados para as 
Comissões Permanentes. Em seguida constou a leitura das Indicações de Serviço 
na seguinte ordem: n.° 090/2022 - "Reforma no Posto de Saúde da comunidade 
de Alemainha" e n.° 091/2022 - "Patrolamento e cascalhamento nas estradas da 
comunidade de Góes Artigas e na estrada principal que liga as comunidades de 
Góes Artigas e Alemanha", do Vereador Jorge; n.° 092/2022 - "Manutenção de 
dois pontilhões de traves (Mata Burro) na estrada principal da comunidade de 
Faxinai do Posto próximo a propriedade do Sr. Jerson Toledo" e n.° 093/2022 - 
"Patrolamento e cascalhamento na estrada do Góes Artigas do lugar conhecido 
como "104" até a localidade conhecida como "110", sentido Jordão, divisa dos 
municípios de Inácio Martins e Guarapuava, saindo da ponte até o Barreiro", do 
Vereador João Devarci Prestes; n.° 094/2022 - "Solicita ao Poder Executivo 
Municipal, a recuperação das estradas rurais principais das comunidades dos 
Papagaios, que se inicia na PR-364, comunidade José Dias e estrada principal da 
região de Terra Cortada pertencente ao município de Inácio Martins"; n.° 
095/2022 - "Solicita ao Poder Executivo Municipal, recuperação da estrada do 
Quarteirão dos Vieiras que liga até a propriedade dos Moreiras, manutenção e 
melhorias da estrada principal de São Domingos", do Vereador Marino Kutianski, 
e n.° 096/2022 - "Solicita ao Poder Executivo Municipal, melhorias no campo de 
futebol da Vila Javaski" dos Vereadores Élcio e Laurici. Após as leituras as 
Indicações foram colocadas em discussão de forma individual, todas foram 
comentadas por seus proponentes e o Presidente determinou que fossem 
encaminhadas ao Executivo Municipal. Para encerrar as leituras constou o Ofício 
n.° 240/2022 do Executivo Municipal solicitando o uso do Plenário da Câmara 
Municipal para realização da quarta Audiência Pública do Plano Diretor Municipal, 
no próximo dia dez de outubro, às dezenove horas, deferido pelo Presidente. 
Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador ISMAEL PADILHA falou em forma de 
agradecimento ao povo que mais uma vez tinha sido protagonista junto aos 
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vereadores no último pleito que passaram acreditando que todos que tinham 
trabalhado por seus candidatos, defendendo suas bandeiras, tinham saído 
vitoriosos pelo trabalho que tinham desenvolvido; um trabalho gratificante, e 
pensava que Inácio Martins estava novamente muito bem representado. Falando 
dos candidatos eleitos destacou a votação do Deputado Federal Sandro Alex com 
168.157 votos; também do Deputado Artagão que já tinha um trabalho com Inácio 
Martins, com 65.195 votos, agradecendo mais uma vez o povo martinense que 
mais uma vez tinha atendido a tantas obras e melhorias que esses deputados e 
os demais também tinham trazido para Inácio Martins, dizendo que isso de certa 
forma credenciava novamente os vereadores que estavam trabalhando a estarem 
buscando novos recursos e benefícios para a população e lhes dava carta branca 
novamente para estarem juntos a esses deputados representantes para que 
pudessem trazer ainda benefícios para o povo. Encerrou agradecendo mais uma 
vez e destacando o Governador Ratinho Junior que tinha sido reeleito já em 
primeiro turno com uma votação expressiva no Paraná e também seu 
agradecimento mais uma vez a todo o povo martinense. O Vereador JORGE 
também agradeceu as pessoas que lhes acompanharam nesse pleito para 
deputado que em uma disputa de votos graças a Deus alcançaram êxito, o que 
provava que a administração pública do Executivo, conforme o Vereador Ismael já 
tinha citado pelos deputados que tinham sido eleitos, era a melhor prova da 
aprovação do trabalho de uma equipe que podiam ver. Disse que viam que o 
grupo do atual prefeito com os dois principais deputados e mais alguns da equipe 
que estavam trabalhando para outros deputados também tinha feito mais de dois 
mil votos para federal e também para estaduais, e isso provava que a 
administração estava no caminho certo e as coisas estavam fluindo de uma forma 
verdadeira para melhor qualidade de vida para o povo martinense e isso 
demonstrava a aprovação do trabalho, da responsabilidade e do compromisso 
dessa gestão com a população martinense e assim só tinha a agradecer. Falou 
que quando apresentou a Indicação de Serviço para recuperação da estrada de 
Alemainha a Goes Artigas, 101 e 104, e se dirigindo ao Vereador João citou 
também a comunidade 108 a qual esse vereador também acompanhava pedindo 
recuperação para as quais disse terem boas notíciás onde o prefeito municipal 
através do Decreto n.° 180/2022 definiu como utilidade pública a readequação de 
28 quilômetros de estradas rurais na comunidade de Góes Artigas, fazendo a 
leitura de todo o teor do referido Decreto. Disse que essa era uma excelente 
notícia onde o CONDER estaria recuperando e readequando toda essa estrada 
sendo treze quilômetros no braço do 101 até a divisa do 108 e 110, e mais quinze 
quilômetros que iriam até a comunidade do Vereador João, Faxinai do Posto, 
onde iria trazer muita mobilidade e melhores condições de vida e trafegabilidade 
para a população ali. Assim agradeceu mais uma vez ao Executivo pelo empenho 
em buscar essa patrulha e decidir por aquela estrada que era muito importante 
para região e que tinha aproximadamente cerca de oitocentos a mil usuários que 
usavam essa estrada. Encerrou parabenizando mais uma vez a todos os 
deputados eleitos e também o Governador Ratinho Junior reeleito já no primeiro 
turno agradecendo também a população martinense pelo reconhecimento e pelo 
voto de cada um, agradecendo também a cada um que tinha lhes recebido em 
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suas casas. O Vereador JULIO falou que também não podia deixar de agradecer 
dizendo que estava extremamente feliz com o resultado das eleições em um 
grande dia, numa festa da democracia onde puderam experimentar novamente o 
direito ao voto, agradecendo principalmente as 172 pessoas que tinham 
acreditado e confiado o seu voto ao Deputado Alexandre Curi, deputado que 
obteve 237 mil votos no estado tendo sido o mais votado do Paraná o qual tinha 
abraçado a campanha e estavam fazendo uma parceria que vinham construindo 
há poucos meses e uma parcela da população tinha acreditado nesse trabalho, 
que tinha sido uma eleição tranquila; um pouco difícil de apresentar o candidato 
que era muito atuante no estado, mas ainda de pouco trabalho no município que 
agora com essa votação lhes credenciava a solicitar e pedir melhorias para o 
município, então gostaria de agradecer imensamente as pessoas que confiaram; 
a maioria das pessoas que votaram a seu pedido e a pedido de seu grupo, e 
também não podia deixar de agradecer as 472 pessoas que tinham votado 
novamente no Deputado Rodrigo Estacho que dessa vez concorreu a deputado 
federal lembrando que na eleição passada tinha conseguido 407 votos e o grupo 
conseguiu manter essa votação aumentando um pouco o número o que lhe 
deixava muito feliz porque provava que a população reconhecia também o seu 
trabalho como parlamentar aqui e todas as conquistas que esse deputado tinha 
conseguido. Também registrou que em conversa com o assessor do Deputado 
Estacho, que tinha ficado na primeira suplência com 47 mil votos, o mesmo já 
tinha recebido do governador a garantia de que iria assumir o mandato durante os 
quatro anos, então Inácio Martins ganhava mais um representante na Câmara 
Federal e como seu representante ficava muito feliz e agradecido por toda essa 
confiança e pela parceria mais uma vez com o Deputado Estacho. O Vereador 
LAURICI disse que seu assunto não era diferente dos demais e começou 
agradecendo ao pessoal de casa onde nesses praticamente trinta dias de 
campanha particularmente pode estar visitando muitas famílias, muitas 
residências, onde foi em busca de voto para sua Deputada 
Estadual Cristina Silvestri e para o Deputado Federal Aliel Machado deixando 
seus agradecimentos a todos que muito bem tinham lhes acolhido onde tinham 
ouvido muitas sugestões e algumas cobranças, como no caso da Vila Javaski 
para o qual nesse dia apresentaram o pedido de serviço ao Executivo e também 
agradeceu a todo grupo que embarcou nesse projeto de eleição da Deputada 
Cristina Silvestri em nome do seu Lauri Setrinski que tinha sido um dos líderes da 
campanha da deputada e também ao Presidente, ao Vereador Marino, Vereador 
João, seu Lauri e todos que tinham abraçado a campanha do Deputado Federal 
Aliei Machado. Citou a votação da Deputada Cristina Silvestri que a seu ponto de 
vista tinha sido muito boa e podia até dizer uma votação expressiva porque havia 
muitos candidatos, inclusive alguns que só vinham aqui em época de eleição, e 
assim a disputa era muito grande tanto para deputado federal quanto para 
estadual. Ressaltou também a expressiva e boa votação do Deputado Aliei 
Machado assim como ressaltava também a grande votação dos verdadeiros 
representantes do município dizendo que aonde chegava pedir votos para seus 
deputados sempre ressaltava a importância do povo estar votando em deputados 
que ajudavam o município e não em deputados que só vinham em época de 
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eleição, pegavam alguns votos, se elegiam e esqueciam o município. Encerrou 
dizendo que seu assunto seria esse, mais para agradecer a todo o povo 
martinense que tinha ido às urnas e participado de forma democrática citando que 
durante o dia todo não tiveram noticias de nenhum incidente e tudo tinha ocorrido 
dentro da normalidade graças a educação e a ordem que o povo sempre matinha 
o que era muito valioso e devia ser ressaltado. Na ORDEM DO DIA constou em 
segundo turno de votação do Projeto de Lei n.° 009/2022, do Vereador Gilberto 
Bello propondo denominação de via pública do município de Rua Antonio Walter. 
Sem receber comentários o projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis 
passando a constar como Lei n.° 1032/2022 - "Denomina via pública do município 
de Rua Antonio Walter", encaminhada para sanção. Sem mais matérias iniciou-se 
a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador EDMUNDO VIER que de forma 
breve também agradeceu a todos que lhe acolheram em seus lares pedindo votos 
para o Deputado Estadual Artagão e o Deputado Federal Geraldo Mendes, 
agradecendo a todos pela acolhida e desejando aos deputados estaduais e 
federais e ao governador eleito uma excelente administração, que Deus 
iluminasse todo o trabalho desses parlamentares porque com eles tinha a certeza 
de que trariam grandes recursos para o município. O Vereador GILBERTO 
BELLO também destacou as eleições falando inicialmente da eleição para 
Presidente onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,3% dos votos 
seguido do Presidente Jair Bolsonaro com 43%, levando a eleição para o 
segundo turno, e aqui no município o ex-presidente tinha ganhado a eleição com 
54% dos votos. Destacou também sobre o trabalho que tinha feito para a 
candidata Rosangela Virmond, da cidade de Guarapuava, a qual não obteve êxito 
na sua eleição obtendo quase sete mil votos, mas queria destacar uma 
companheira sua, a senhora Paula Machado, que nos seus dias de folga tinha lhe 
ajudado na a campanha saindo pela cidade e interior onde tinham conseguido 
331 votos para a candidata Rosangela e esses votos, que não eram poucos 
refletiam seu trabalho na vereança, o trabalho social que executava com o povo já 
há muitos anos no município. Destacou também os votos do Deputado Artagão 
Junior, reeleito, onde tinha feito parte dessa votação de mais de mil e quinhentos 
votos e concordou com o Vereador Jorge Boeira do trabalho do Executivo; da 
preocupação do• Executivo com o município agora vindo a Patrulha Rural; mais 
um bairro como a Vila Javaski recebendo pavimentação asfáltica, o município 
virando um canteiro de obras; a COHAPAR sendo asfaltada, inúmeras ruas; a 
ligação da Vila Borges Vila Borges e tantas outras obras como na Vila Javaski; a 
rede de saneamento que seria feita no Bairro Curtume, onde eram muitos 
recursos, inclusive recursos do FINISA, e aí destacava essa somatória de votos 
do grupo do Prefeito Junior Benato passando de dois mil votos tanto para federal 
como estadual como resultado do trabalho, destacando também o trabalho de 
todos os demais vereadores dizendo que representavam o município, essa 
Câmara era atuante com sua representação e estava aí o resultado das urnas e 
esse crescimento que estava acontecendo no município não se dava somente ao 
Executivo, mas ao trabalho dos vereadores também. O Vereador ISMAEL ainda 
falando dos agradecimentos sobre as eleições lembrou o Vice Prefeito Klevinho 
que também teve uma parcela de colaboração com o Deputado Hussein Bakri 
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que obteve uma votação expressiva aqui no município e agradeceu também a 
Secretária Sandra e toda sua equipe na campanha da Deputada Leandre que 
também tinha sido eleita e enfim, agradeceu a todos os envolvidos nessa 
campanha e o Prefeito Benato que era o líder dessa equipe, destacando o vice 
Prefeito com o Deputado Hussein Bakri que tinha sido também um dos mais 
votados em Inácio Martins. O Vereador JOÃO agradeceu em nome do Deputado 
Estadual Romanelli e do Deputado Federal Aliei Machado as pessoas que 
confiaram em seus deputados, em nome dos companheiros que lhe ajudaram a 
pedir votos para os mesmos citando os Vereadores Marino, Laurici, Ócio, 
agradecendo a cada um que tinha lhes atendido dizendo que apesar de estar com 
um pouco de dificuldade de sair nas casa por causa do seu acidente tinha saldo 
pouco, mas o pouco que tinha saído tinha conseguido alguns votos na sua 
comunidade e mesmo aqui na cidade onde o pessoal tinha ajudado bastante os 
seus deputados que já estavam ajudando muito Inácio Martins, não só o federal 
como o estadual, pedindo ainda desculpas a quem não tinha conseguido chegar 
pedir votos devido ao problema de seu acidente. O Vereador MARINO agradeceu 
em primeiro lugar a todas as pessoas que lhes receberam em suas casas nesse 
período eleitoral, parabenizou todos os deputados eleitos por Inácio Martins e 
também o Governador Ratinho que teve uma excelente votação, histórica no 
estado com quase 70% dos votos o que demonstrava a aprovação do 
governador. Ressaltou o trabalho que fizeram com o Deputado Aliei Machado 
agradecendo os Vereadores João, Élcio, Laurici e também o seu Lauri, que 
estiveram juntos pedindo os votos para o Deputado Aliei o qual obteve 805 votos 
aqui no município e 94839 no Paraná, o que demonstrava o grande trabalho que 
o deputado tinha feito nos municípios que representava e também defendendo 
sempre as pessoas que mais precisavam com seus projetos, suas doações e 
suas votações em Brasília. Ressaltou também a expressiva votação do Deputado 
Romanelli com 101mil votos no estado e 452 votos aqui no município, 
agradecendo o Vereador João que tinha lhe ajudado nessa luta, e o ex-vereador 
Nelsinho que também esteve de casa em casa pedindo votos para esse 
deputado. Também ressaltou o grande trabalho que o Romanelli tinha feito no 
município o que era muito importante, e parabenizou todos os colegas vereadores 
que estiveram envolvidos cada um com seu representante o que demonstrava 
que o município estaria mais uma vez bem servido nos próximos quatro anos de 
bons deputados federais e bons deputados estaduais o que era muito importante 
para que o município se desenvolvesse cada vez mais, ressaltando esse grande 
dia das eleições e novamente agradeceu toda a população que lhes confiou mais 
uma vez os votos em seus representantes. O Vereador ÉLCIO igualmente 
agradeceu a receptividade que teve durante suas visitas nesse período de 
campanha e também das suas mensagens através das redes sociais, sobretudo 
agradecendo a receptividade que os candidatos para os quais tinha trabalhado 
tiveram, sendo o Deputado Estadual Hussein Bakri e o Deputado Federal Aliei 
Machado, ambos com uma votação bastante expressiva dentro do município, 
tendo conquistado tanto um quanto outro a segunda colocação e ambos reeleitos 
deputado estadual e federal, dizendo que a partir de agora caberia estarem 
trabalhando junto a eles, cobrando uma atenção especial a este município, e que 
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certamente fariam isso. Destacou que no dia anterior mais uma vez a democracia 
esteve em festa; que dia de eleição era sempre um dia muito importante; e ainda 
estavam em processo eleitoral com o segundo turno para a eleição de presidente; 
uma eleição bastante dicotomizada em um pais que precisava se unir e assim a 
população tinha pela frente um grande desafio, sendo a necessidade de união e a 
dicotomia, e assim pensava que enquanto políticos, enquanto parlamentares, 
tinham também um papel importante neste processo, primeiro a necessidade de 
cada um assumir e ter um posicionamento, pois em um país democrático ter um 
posicionamento era algo fundamental, mas ao mesmo tempo deveriam dar o 
exemplo aos cidadãos da necessidade de estarem respeitando as opiniões 
diversas e assim pensava que os nove vereadores, independente de opiniões 
políticas, de qual candidato iriam apoiar e votar, precisavam dar esse exemplo,o 
que certamente assim fariam. Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a 
presente sessão ficando convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia dez 
de outubro, no horário regimental, lavrando-se a presente Ata que após lida e 
achada de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 	
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