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ATA n.° 040/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

Ata da trigésima terceira sessão ordinária, segundo período da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e cinco de outubro de dois 
mil e vinte e um. Verificada a ausência justificada dos Vereadores Gilberto Bello da sp. 
Silva e Marino Kutianski, o Presidente deu inicio ao EXPEDIENTE e considerando o 
envio antecipado da Ata de número 039, da Sessão Ordinária do dia 18 de outubro, 
nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta a discussão e 
votação da mesma, sendo aprovada sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura 
dos documentos relacionados na seguinte ordem: Decreto n.° 207/2021 e Portaria 
n.° 010/2021 ambos postergando o recesso do dia 28 de outubro, Dia Funcionário 
Público, para o dia primeiro de novembro; do convite para o II Encontro Temático 
dos Direitos da Pessoa Idosa, a acontecer no dia 26 de outubro às nove horas, no 
Auditório da Prefeitura Municipal; do convite para Audiência Pública de 
Acompanhamento e Avaliação do Cumprimento das Metas do Plano Municipal de 
Educação, a acontecer no dia 28 de outubro, às 17 horas, no Auditório da Secretaria 
Municipal de Educação; da Comunicação referente a liberação de Créditos de 
Recursos Financeiros do Orçamento Geral da União, através do Ministério da 
Cidadania, no valor de R$ 57.300,00 (cinqüenta e sete mil e trezentos reais) para 
reestruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
referente a construção de Unidade de Acolhimento, e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) informando a celebração de convênio para 
aquisição de máquina escavadeira hidráulica no valor de R$ 439,300,00 
(quatrocentos e trinta e nove mil reais) mais a contra partida municipal de R$ 

ea. 10,000,00 (dez mil reais) referente ao• convênio anexado à Plataforma + Brasil 
Convênio 889992/2019, e para encerrar nova Carta Aberta aos Vereadores, do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, referente à solicitação de 
abertura da chamada CPI da Segurança Pública através do Requerimento n.° 932 
em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná, e novamente pedindo o apoio dos 
vereadores para solicitarem aos seus deputados as assinaturas para instalação da 
CPI considerando que ainda faltavam sete assinaturas. Sem mais matérias no 
Expediente passou-se ao uso da TRIBUNA com o Vereador LAURICI inicialmente 
falando que na semana anterior tinha protocolado junto ao Executivo um oficio 
solicitando a inclusão, se é que já não estava previsto na planilha de obras do 
Parque Terra dos Pinheirais, para que fossem construidos banheiros públicos 
naquele local. Lembrou ter pedido há alguns meses, a título de esclarecimento, os 
valores que já tinham sido investidos e qual a previsão de gastos na construção do 
parque, quando o Executivo prontamente lhe enviou resposta ao solicitado e 
observou que no projeto não tinha nenhuma citação com relação à construção de 
banheiros, e conversando com algumas pessoas lhe pediram e cobraram também se 
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sabia, ou se existia alguma possibilidade ou não, e baseado nisso encaminhou o 
ofício que por ser recente ainda não tinha obtido resposta, justificando o pedido 
porque as pessoas que se deslocavam até o local para fazerem suas atividades 
físicas ou mesmo fazer um passeio no parque se tivessem necessidade de usar um 
banheiro precisavam voltar a sua residência ou até mesmo pedir em algum comércio 
para fazer utilização, falando isso para deixar a conhecimento dos pares o pedido e 
por não ter solicitado que esse ofício fosse lido no Expediente. Também falou que 
tinha sido cobrado por várias vezes e há muito tempo vinha cobrando também, 
desde o mandato anterior do prefeito Junior, sobre um ponto que existia na Vila 
Nova e que todos conheciam sendo a partir do portão de entrada da empresa 
Cavassin indo sentido às piscinas na Rua Jango Vicentin, onde tinha um pedido de 
iluminação sendo nesse trecho de aproximadamente oito moradores que não tinham 
iluminação pública, e como já tinha essa solicitação pediu para que fossem 
reenviadas as Indicações ao Executivo para que fossem tomadas providências, e 
mesmo sabendo que não era uma coisa tão simples assim como algumas pessoas 
imaginavam não podiam deixar cair no esquecimento por ser uma coisa muito 
precisa porque a partir do acesso da empresa naquele trecho de rua as pessoas 
precisavam usar lanternas para chegar até suas casas em período noturno e assim 
deixava esse pedido, como também sobre a Rua Pedro Stresser Sobrinho para a 
qual tinha o mesmo pedido até o final do perímetro urbano onde em partes tinha sido 
atendido com alguns pontos de iluminação até a residência do senhor Carlos Gaita, 
mas tinha uma vila além dessa residência, cujo pedido também estaria reiterando 
porque ali também era uma comunidade com aproximadamente vinte famílias que 
não usufruíam deste serviço. Sendo o único vereador inscrito na Tribuna e sem 
matérias para votação na ORDEM DO DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL 
com o Vereador ELCIO WSZOLEK falando que ainda não tinha encaminhado 
Indicação de Serviço, mas faria isso e entraria em contato também com o Executivo, 
e gostaria de repassar também ao Vereador Ismael enquanto seu representante 
uma situação sobre o prolongamento da Rua Sete de Setembro sentido Rio 
Pequeno, adiante da chácara do senhor Mauricio Cavassin sem saber informar 
exatamente as últimas residências quais eram, onde moradores lhe procuraram 
dizendo que apesar de ter sido feito o patrolamento nos últimos meses tinham um 
problema muito grande em período de chuvas onde se criava muito banhado ficando 
intransitável, e assim lhe procuraram sobre a possibilidade de cascalhamento 
pedindo ao Vereador Ismael se possível que adiantasse esse pedido onde não era 
uma extensão tão longa e segundo os moradores o cascalhamento ali auxiliaria 
bastante. Também destacou a liberação do pagamento da terceira e última parcela 
no valor de R$ 57.300,00 (cinqüenta e sete mil e trezentos reais) referente a 
construção da Unidade de Acolhimento do SUAS destacando ser uma emenda 
individual da Deputada Federal Leandre a qual sempre vinha atendendo o município 
por isso via ser importante destacar nesta casa. O Vereador JULIO iniciou se 
dirigindo ao senhor Mateus Faustino, que nesse dia lhes honrava com sua visita, e 
aproveitando a presença falou ao mesmo que como representante e morador do 
interior esta Câmara estava sempre atenta às necessidades do pessoal do interior e 
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podia contar sempre com essa casa de leis principalmente na questão de melhorias 
em estradas e na área de saúde, onde estavam sempre buscando fazer as 

afr 	Indicações de Serviço ao Executivo e na medida do possível estavam buscando 
sempre também junto aos seus representantes parlamentares recursos para serem 
empregados na área do interior, agradecendo a presença e convidando a participar 
mais vezes. Se dirigindo também ao Vereador Ismael pediu ao mesmo que levasse 
ao Executivo sobre uma Indicação de Serviço que tinha apresentado há alguns 
meses para a Rua Professor Adelson Pedro Gonçalves, descendo do morro até a 
Rua Rapará, onde novamente os moradores haviam lhe procurado, provavelmente 
devido ao excesso de chuvas, e assim provavelmente não fizesse uma nova 
Indicação, pedindo ao Vereador Ismael que levasse ao setor responsável o que 
seria apenas um serviço de recuperação numa rua que era estreita e um trecho 
curto. Também reforçou o comentário do Vereador Laurici na Tribuna sobre a 
construção de banheiro público no Eco Parque, sugerindo que incluísse também um 
banheiro na praça central, e que fossem anexados também os pedidos que já 
existiam, sendo um local que também tinha bastante movimento de munícipes. 
Encerrando, também destacou os repasses de recursos pela Deputada Leandre, 
dizendo ter sido bem lembrado pelo Vereador Élcio por ser uma deputada que 
estava sempre ajudando este município e sempre atenta em todas as áreas, 
principalmente nas áreas de saúde e social na qual tinha uma sensibilidade e uma 
visão muito forte, destacando mais esse trabalho e o empenho da deputada. O 

sk. 	Vereador NELSO repassou aos demais que nesse dia o pessoal da Raia Municipal 
estaria reunido com o prefeito para resolver uma situação contando que no local, 
que tinha documento, houve uma invasão por parte da prefeitura que tinha 
praticamente inviabilizado o terreno para um esporte que todos sabiam que era bem 
visto aqui na cidade onde todos gostavam das carreiradas, então esperava que o 
prefeito reunido nesse dia com a diretoria na pessoa dos senhores Bene, Sadi, 
Jorge Neves, Bueno, e demais membros, tivessem o discernimento para resolver 
esta situação ou ajeitar como estava para darem continuidade nesse gosto do povo 
martinense que eram as carreiras, ou ainda o município viabilizar outro terreno para 
que não parassem essas atividades, até porque no momento essa Raia tinha uma 
diretoria, um CNPJ todo em dia, então estava concretizada e não tinha como se 
dizer que lá estava parado, pois o pessoal estava na ativa e só tinha que resolver 
esse pequeno embrulho, esperando que desse certo para o bem do povo que 
gostava dessa lida. Disse aos Vereadores Elcio e Julio que era importante falarem 
dos recursos vindos dos deputados; que pessoalmente tinha conhecido a Deputada 
Leandre em seu gabinete em Brasília afirmando ser uma deputada que sempre 
vinha depositando recursos aqui nesse município e valia a pena sempre relembrar 
esses recursos porque no próximo ano teriam as eleições para deputados estadual e 
federal, e também para os governos estadual e federal, e era muito importante um 
dia o povo ler as atas das sessões e ver que essa deputada estava colocando 
recursos no município, deixando seus parabéns à deputada que estava ajudando 
bastante o município, afirmando que os dois vereadores estavam bem amparados 
desejando que continuassem colaborando com ela também e que isso era muito 
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bom. Para finalizar parabenizou o Vereador Julio pelo dia do Cirurgião Dentista 
estendendo aos demais dentistas que faziam parte do quadro do município e 
também à sua esposa Diandra que era também cirurgiã dentista, parabenizando 
pela data e pelo trabalho que prestavam ao município lembrando que muitas vezes 
tinha falado aqui que o dentista fazia um trabalho muito melhor que o médico, 
principalmente no interior, lembrando quando tinha o caminhão que ficava nas 
comunidades e o dentista ia lá porque resolvia o problema na hora, reafirmando os 
parabéns e desejando que Deus abençoasse com muitas longas datas, e o 
Vereador Julio manifestou os agradecimentos dizendo que estenderia os parabéns 
aos demais profissionais. Encerrando a Explicação Pessoal o Presidente lembrou o 
que tinham comentado em sessões anteriores a respeito da linha de ônibus do 
interior contando que seu irmão Edgar tinha ficado com essa linha e três vezes por 
semana teria essa linha novamente sendo uma coisa que todos os vereadores eram 
cobrados por ser de extrema importância para o município onde as pessoas 
poderiam vir para resolver tantas coisas, ou atender pessoas que vinham de fora e 
que às vezes chegavam ao município e não tinham como se deslocar até o interior, 
precisando às vezes procurar algum vereador que podia não estar na cidade para 
disponibilizar uma corrida, e assim teria a linha três vezes por semana, nas 
segundas, quartas e sextas, e sentido Gavazone e Cruz Machado nas terças e 
quintas-feiras. Antes de encerrar o Presidente novamente registrou as ausências dos 
Vereadores Gilberto Bello e Marino Kutianski, justificando que os mesmos estavam 
ausentes devido a problemas de saúde nesse dia. Nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão, e considerando o recesso do dia primeiro de 
novembro, conforme definido no Decreto n.° 207/2021 do Executivo e na Portaria n.° 
010/2021 do Legislativo, convocou nova sessão ordinária para o dia três de 
novembro, quarta-feira, às dezoito horas, ficando lavrada a prese te Ata que após 
achada de conformidade e aprovada foi assinada or todos os vereadores 
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presentes. 
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