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ATA n.° 040/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da trigésima sétima sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia sete de novembro de dois mil e vinte e 
dois. Ausente na sessão o Vereador João Devarci Prestes, justificada por estar 
em consulta médica nesse dia, e presentes todos os demais. Iniciando o 
EXPEDIENTE nos termos regimentais o Presidente colocou em apreciação a Ata 
n.° 039/2022, da Sessão Ordinária do dia trinta e um de outubro, aprovada sem 
ressalvas. Votada a Ata solicitou a leitura do Oficio 265/2022 do Executivo em 
resposta ao Requerimento 011/2022 dos Vereadores Élcio Wszolek, João Devarci 
Prestes, Julio Armando Canido Mendez, Laurici José de Oliveira e Marino 
Kutianski que buscou informações sobre o "Valor de implantação e valores gastos 
com reformas realizadas na Praça da Saúde" e determinou que fosse 
encaminhada cópia do ofício e demais documentos que acompanharam a 
resposta aos vereadores proponentes, e também deixou à disposição dos demais 
vereadores. Conforme divulgado na sessão anterior deu-se início à discussão do 
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, sobre as Contas 
de 2020 do Executivo Municipal, e o Presidente informou que o Chefe do 
Executivo e titular das Contas havia sido notificado sobre a votação no dia 03 de 
novembro. Solicitou a leitura do Parecer da Comissão sobre o Acórdão de 
Parecer Prévio n.° 106/2022 que julgou "Regulares" as Contas do Poder 
Executivo Municipal, Exercício 2020, de responsabilidade do Prefeito Edemetrio 
Benato Junior, Processo de n.° 162409/21 do TCE/PR. Informou aos pares que 
conforme o Artigo 297 do Regimento Interno, o Parecer do Tribunal de Contas 
somente poderia ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara Municipal, e nos termos do Artigo 159 colocou em discussão o Parecer 
da Comissão tendo o mesmo recebido comentário apenas a título de 
esclarecimento pelo Relator do Processo Vereador Laurici. Colocado em votação 
recebeu todos os votos favoráveis, inclusive o voto do Presidente, sendo 
declarado "APROVADAS" as Contas do Executivo Municipal do Exercício 2020. 
Considerando a aprovação do Parecer e que Decreto Legislativo de "Aprovação" 
ou "Desaprovação" de Contas era emitido apenas para dar publicidade ao Ato não 
interferindo na votação do Parecer da Comissão de Orçamento, e ainda que 
ficava "DISPENSADA" a emissão de pareceres técnicos e de comissões, bem 
como a votação em dois turnos do Projeto de Decreto Legislativo referente às 
contas aprovadas, solicitou a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n.° 01/2022 
e o encaminhou de imediato para votação em turno único na Ordem do Dia desta 
sessão. Não havendo mais matérias no Expediente iniciou-se o uso da TRIBUNA 
com o Vereador EDMUNDO VIER relatando sobre um encontro no último sábado 
na comunidade Rio Claro juntamente com a professora Evanize de Fátima da 
Silva Chagas e a estagiária Simone lwanchuk, registrando também a presença do 
Presidente da Casa Vereador Élcio, no importante encontro 1.0  Encontro da Agro 
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Ecologia e Educação do Campo, iniciativa de um projeto que tinha a extrema 
certeza que traria bons fruto para o município juntamente com os agricultores, 
dizendo ter sido fantástico este primeiro encontro, e parabenizou os professores e 
todos os envolvidos nesse projeto ficando à disposição no que estivesse ao seu 
alcance para dar total apoio ao projeto. O Vereador ÉLCIO também usou a 
palavra e começou sua fala se referindo a Paulo Freire, dizendo ter sido este um 
dos maiores pensadores do Brasil, e se dirigindo ao Vereador Gilberto Bello 
lembrou que o atual Presidente da República não gostava muito de Paulo Freire, 
mas pensava ser que era por não conhecê-lo e por ser mais das armas do que 
dois livros. Disse que Paulo Freire tinha sido um pensador que defendia a práxis e 
em seu método de ensino onde a realidade da comunidade vivida pelos alunos 
era o ponto de partida no processo ensino/aprendizagem. Disse ainda que falava 
isso para destacar que no último sábado também esteve participando juntamente 
com o Vereador Dimas do 1.0  Encontro de Agroecologia e Educação do Campo 
organizado pelas professoras e alunos da Escola Rural, a qual esperava muito em 
breve ser Escola do Campo do Rio Claro, e que esta iniciativa tornava vivo o 
pensamento de Paulo Freire citando que neste encontro a agricultura familiar, a 
sustentabilidade e a preservação de sementes tradicionais tornaram-se o centro 
do debate e terem trazido a proposta desses temas tornarem-se centro do 
processo pedagógico daquela escola, e como o nobre Vereador Dimas já tinha 
falado isso tinha tornado esse evento num evento fantástico, uma iniciativa 
fantástica, até porque deviam lembrar que esta era uma das escolas que há 
alguns meses atrás lutavam e debatiam contra o fechamento de turmas e agora 
viam uma iniciativa tão bonita, uma iniciativa tão bela. Destacou que eventos 
como este lhe deixavam cada vez mais convicto quanto à necessidade em 
estarem fortalecendo instituições educacionais que possuíssem em seu entorno 
realidades específicas; que a escola era um órgão vital para a comunidade e 
deveria ser vista como o centro da comunidade, o espaço que deveria ser visto 
como o centro propulsor da vida dentro de uma comunidade, e era isso que 
tinham observado no último sábado, lá na comunidade do Rio Claro. Encerrou 
dizendo que o município precisava olhar com muita atenção para a educação do 
campo, a educação indígena, e a educação nos assentamentos, para o que 
precisavam muito trabalhar para isso. Na ORDEM DO DIA constou em primeiro 
turno de votação os Projetos de Lei n.° 020/2022 propondo alteração no PPA, na 
LDO, e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de 
R$ 80.00,00 (oitenta mil reais) para inserção de nova natureza de despesa, e n° 
021/2022 para conceder reajuste salarial aos servidores do magistério do 
município de Inácio Martins, no índice de 5,0 %, ambos aprovados com todos os 
votos sem receber comentários na discussão. Em turno único constou o Projeto 
de Decreto Legislativo n.° 01/2022 sobre as contas municipais do Exercício de 
2020, também aprovado com todos os votos passando a constar como 
DECRETO LEGISLATIVO N.° 01/2022 - "Dispõe sobre a aprovação do Parecer 
Prévio n.° 106/2022 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no 
Processo n.° 162409/21 que julgou pela REGULARIDADE das Contas da 
Prefeitura Municipal de Inácio Martins, relativas ao Exercício de 2020, de 
responsabilidade do senhor Edemétrio Benato Junior". Sem mais matérias para 
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votação iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador ÉLCIO usando á 
palavra para destacar que na última quinta-feira havia sido convidado para uni 
evento da Faculdade CENSUPEG que tinha acontecido no espaço do auditório da 
Secretaria da Educação, lembrando que em 2021 haviam aprovado uma lei que 
autorizava a utilização de espaço público, mais precisamente da Biblioteca 
Municipal, para universidades que quisessem instalar-se no município quando o 
fato de ter uma faculdade dentro de Inácio Martins era a princípio um sonho difícil 
de se realizar, pelo tamanho do município, mas eis que a CENSUPEG tinha 
entrado no município e sob coordenação da Professora Vilma Saleta, à qual 
deixou seus parabéns, tinha feio um trabalho muito bonito e na última quinta-feira 
tinha sido convidado para o evento de premiação que essa faculdade estava 
oferecendo aos acadêmicos. Explicou de modo geral que a CENSUPEG tinha 
dentro de seu currículo um projeto chamado PIPA no qual os alunos eram 
instigados a promover trabalhos práticos pensando nas especificidades locais, e 
tendo em vista o trabalho comentado do último sábado contou que a CENSUPEG 
era também parceira, mas inúmeros trabalhos passavam a ser desenvolvidos de 
forma prática dentro da comunidade e deveriam estar vinculados aos objetivos 
traçados pela ONU para o Século 21 e dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
locais inúmeros trabalhos estavam dentre os selecionados e premiados e merecia 
se destacar, sendo evidente que cada um dos trabalhos tiveram sua importância e 
notoriedade dentro da comunidade, mas merecia destaque o projeto elaborado 
pelas acadêmicas Crislaine, a acadêmica e servidora dessa casa Terezinha, e 
pelo acadêmico Elias, um projeto chamado "Recria Ação", que propunha a 
Educação Ambiental trabalhada de forma lúdica dentro das escolas municipais, os 
quais usaram a Escola Pedro Antonio Molinari e lá, na prática puderam levar a 
Educação Ambiental de forma lúdica, e este projeto em meio a mil projetos 
desenvolvidos pelo Brasil tinha ficado com a quarta colocação tendo sido 
premiado, o que considerava muito gratificante ao verem a educação ganhando 
uma 'forma prática e a educação escolar contribuindo com a comunidade, 
aproveitando o momento para deixar seus parabéns à CENSUPEG e a professora 
Vilma Saleta que vinha coordenando com muita maestria esse curso dentro do 
município, e a todos os acadêmicos e acadêmicas que desses diversos cursos 
faziam parte. Nada mais havendo declarou encerrada a presente sessão e 
considerando o Ponto Facultativo no próximo dia 14 de novembro, e o feriado de 
Proclamação da República no dia 15 de novembro, convocou a próxima Sessão 
Ordinária para o dia dezesseis de novembro, no horário regimental, ficando 
lavrada a presente Ata que após lida e achada de conformidade foi assinçJa 
pelos vereador s 
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