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ATA n.° 041/2022 

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

Ata da trigésima oitava 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 dezesseis de novembro de dois mil e 
vinte e dois. Ausente na sessão o Vereador Jorge Ferreira de Almeida justificada 
por problemas de saúde nesse dia, e presentes todos os demais vereadores. 
Iniciando o EXPEDIENTE nos termos regimentais o Presidente colocou em 
apreciação a Ata n.° 040/2022, da Sessão Ordinária do dia sete de novembro, 
aprovada sem ressalvas com os votos de todos os presentes. Em seguida 
constou a leitura da Indicação de Serviço n.° 100/2022 - "Solicita ao Poder 
Executivo Municipal, a realização de reformas e melhorias no Centro Comunitário 
do Bairro Curtume", dos Vereadores Élcio Wszolek e Marino Kutianski e 
Indicação de Serviço n.° 101/2022 - "Solicita ao Poder Executivo Municipal, que 
encaminhe com regularidade dados de receitas e investimentos em educação, 
necessários à "alimentação" do SIOPE (Sistema de Informações Sobre 
Orçamentos Públicos em Educação)" do Vereador Élcio Wszolek, ambas 
encaminhadas para o Executivo Municipal. Sem mais matérias foi aberto o 
espaço destinado ao uso TRIBUNA sem vereadores inscritos nesta sessão. Na 
ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 
021/2022 para conceder reajuste salarial aos servidores do magistério do 
município de Inácio Martins, no índice de 5,0 % (cinco por cento). Colocado em 
discussão o Vereador Julio comentou que esse índice estava muito longe de ser o 
ideal e muito longe do que mereciam, e os professore presentes na sessão 
sabiam bem disso, mas como servidor público a análise que tinha feito e que tinha 
o levado a votar favorável a esse projeto mesmo considerando ser um reajuste 
pequeno era que aqui, enquanto vereadores, poderiam segurar o projeto e pedir 
que fossem feitas reformulações e que fossem feitos novos cálculos para que 
esse reajuste fosse maior, mas entendia que quanto mais segurassem nas 
Comissões mais tempo o Executivo teria para fazer os estudos de impacto 
orçamentário e de repente neste ano poderiam não estar votando este projeto, e 
ainda como servidor público também entendia que a partir do momento que 
votassem estes cinco por cento estariam inseridos na carreira como um todo, do 
inicial até o final, não sendo feito como um complemento como vinha sendo feito 
nesse ano pelo Executivo para assegurar o piso e um complemento poderia ser 
retirado e não fazer parte da carreira, e estes cinco por cento a partir do 
momento que aprovassem seria incorporado na carreira, sendo uma das análises 
que tinha feito, não sendo um complemento e de fato um aumento real, e 
considerava mais que um aumento propriamente dito, sendo um valor simbólico, 
que não tinha um valor propriamente monetário e não iria fazer muita diferença na 
carreira, mas nisso destacava que esse projeto só tinha sido mandado pelo 
Executivo e chegado até a Câmara para analisarem e votarem pela luta que os 
professores tiveram ao longo desse ano, dizendo que se os mesmos não 
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tivessem se mobilizado, feito a greve, não se desgastassem como tinham se 
desgastado, as vezes injustamente criticados, nem estes cinco por cento estariam 
recebendo, porque isso era um valor simbólico e pequeno, mas era resultado de 
uma grande luta. Disse que quando analisavam certos projetos e quando 
projetavam alguma coisa para o futuro muitas vezes voltava atrás para entender 
como tinha se conseguido tanta coisa e assim lembrou que na década de 
quarenta é que tinha sido aprovado a CLT, no Governo Vargas; que a carteira 
assinada para os trabalhadores só tinha passado a ser direito na década de 
cinquenta; o décimo terceiro na década de sessenta no Governo João Goulart; as 
férias e terço de férias passaram a ser um direito da classe trabalhadora a partir 
de 1988 com a nova Constituição e a partir da nova Constituição o trabalhador 
tinha conseguido muitas coisas como o período de auxílio maternidade que era de 
dois a três meses e agora eram seis meses para os funcionários de carreiras, 
todas estas sendo conquistas que a classe trabalhadora só tinha conseguido 
lutando, então votava de cabeça erguida esse projeto de lei sabendo que os 
educadores ainda tinham muita coisa a conquistar, mas pedia que não 
desistissem porque a luta dos mesmos de alguns meses atrás já tinha dado 
resultado; estavam votando um aumento que não era o ideal, mas estavam 
votando um aumento que iria incorporar na carreira. Enfatizou também que há 
pouco tempo tiveram a notícia de que passaram a receber o terço de férias 
calculado sobre quarenta e cinco dias que anteriormente eram trinta, e que todas 
estas conquistas eram através de muita luta e ficava muito feliz de fazer parte e 
de defender essas causas. O Vereador Eido compartilhou com o que o Vereador 
Julio tinha falado principalmente com o destaque de que as conquistas eram 
feitas de lutas e claro que todas as conquistas como no caso esses cinco por 
cento que embora um valor pequeno eram sim fruto da luta, fruto da greve que os 
profissionais da educação do município tinham feito e aquela sensação inicial de 
perda aos poucos ia ganhando um gostinho de vitória. Disse que enquanto 
vereadores se colocavam para estarem sempre juntos da educação nessa luta, 
dialogando e vendo o que fosse melhor; que às vezes sabiam que juntos podiam 
decidir que não era a hora de votar; que as vezes pensando juntos chegavam a 
conclusão de que mesmo sendo pouco precisavam nesse momento votar, então 
precisavam estar dialogando e precisavam que os profissionais da educação do 
município estivessem sempre lhes dando esse norte e com diálogo e juntos 
sempre estariam tendo essas conquistas. O Vereador Laurici disse que com 
relação ao projeto os dois vereadores que o antecederam já tinham falado muito 
bem, mas queria fazer uma pequena fala que não tinha muito a ver com o projeto, 
mas tinha a ver com a educação. Disse que tinha recebido nesta semana via 
Whatsapp o pedido de alguém da educação, que já sabia do assunto do qual já 
tinha comentado com o presidente na semana anterior em seu gabinete, de que 
estava se cogitando que o Executivo estava planejando abrir um concurso público 
e segundo informações que tinha ficado sabendo nesse futuro concurso não 
estava sendo cogitado vagas para a educação, então, já queria deixar essa fala 
nesse sentido de que pudessem, se realmente este concurso fosse sair, estar 
sentando com o Executivo, dialogando e vendo o porque da não abertura dessas 
vagas para a educação também, mas imaginava que não procedesse essa 
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informação e fosse inserida a educação no concurso até porque pelo 
conhecimento que tinha existiam muitas dobras no setor de educação e quase 
todos os professores estavam dobrando, então, não entendia porque a não 
abertura da vagas para a educação. Em votação o projeto foi aprovado com todos 
os votos favoráveis, passou a constar como Lei n.° 1035/2022 - "Concede 
reajuste salarial aos servidores do Magistério do Município de Inácio Martins", no 
índice de cinco por cento, e o Presidente determinou seu encaminhamento para 
sanção. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador JOÃO PRESTES falou que 
esteve fazendo algumas visitas no interior nesse dia após muito tempo devido ao 
seu acidente, tendo começado pela região de São Domingos, Quarteirão dos 
Vieiras, Três Antas e Campina Bonita, vendo coisas boas e coisas não muito 
boas. Disse que no interior estava complicado com as estradas em muitos lugares 
e vindo pelo Quarteirão dos Vieiras encontrou duas patrolas trabalhando dizendo 
que há muito tempo não viam no interior duas máquinas trabalhando e pela 
primeira vez nesse dia ficou vendo, e estavam indo sentido a São Domingos, 
sendo uma notícia que trazia para as pessoas que acompanhavam pelos meios 
de comunicação. Falou também que tinha muitas estradas que estavam 
interditadas e pediu aos vereadores da base que lhes ajudassem para que 
fossem feitas todas as estradas. Outra coisa que comentou e disse que lhe 
deixava bastante contente era os cinco por cento que estavam sendo aprovados 
numa batalha dos professores lembrando que sua sogra, senhora Cecília Batista, 
já falecida, tinha sido professora a qual todas as professoras presentes deviam ter 
conhecido, reafirmando ficar contente com esses cinco por cento. O Vereador 
JULIO fez um agradecimento pela presença dos educadores e agradeceu 
também os educadores que estavam acompanhando nas redes sociais e mais 
uma vez colocou seu mandato a disposição principalmente para essas lutas e 
conquistas dos trabalhadores que lhe deixavam muito feliz e muito satisfeito. O 
Vereador LAURICI parabenizou o grupo Stroparo principalmente a pessoa do 
Helio Miguel, pelos eventos do final de semana, que tinham acontecido na sexta, 
sábado e domingo. Disse que era de conhecimento de todos os grandes 
investimentos que vinham fazendo na cidade especificamente do Centro de 
Eventos Castelinho, onde tinha acontecido um evento a nível nacional e muitas 
pessoas estiveram participando, inclusive esteve presente na sexta-feira, e assim 
queria parabenizar porque eram pessoas que ganhavam dinheiro no município e 
ao mesmo tempo investiam no município e isso tinha que ser ressaltado porque 
existiam muitas pessoas que vinham para o município, ganhavam dinheiro aqui, 
mas iam investir fora, e o grupo Stroparo estava de parabéns neste sentido. 
Igualmente parabenizou o pessoal da Melhor Idade que tinha promovido um 
evento no domingo no Centro de Eventos do município, aberto para outras 
pessoas e outros municípios, que também tinha sido um evento bastante bonito e 
assim parabenizava o pessoal da melhor idade que mereciam sempre seus 
olhares lembrando que em outras datas estiveram fazendo visita junto com 
Vereadores Julio e Élcio sendo muito importante para eles suas presenças e suas 
visitas, sendo pessoas muito importantes que mereciam também um olhar 
especialmente falando da parte do Executo, pois sempre precisavam de algumas 
melhorias em seu centro de eventos, ficando também sempre à disposição no que 
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sempre pudesse e nas lutas podiam também contar com sua pessoa. Para 
encerrar o Vereador ÉLCIO de forma breve destacou que o Deputado Federal 
Aliei Machado, reeleito com seu apoio e dos Vereadores João, Laurici e Marino, 
além de outras lideranças do municio município, tinha sido convidado para fazer 
parte da equipe de transição do Governo Lula na parte do esporte e assim o 
Deputado Aliei Machado estava de parabéns, o PV do Paraná estava de 
parabéns também, e isso lhes deixava muito satisfeito tendo em vista que de fato 
teriam na figura do Aliei Machado uma grande representatividade para o 
município. Nada mais havendo declarou encerrada a presente sessão ficando 
convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e um de novembro, no 
horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após lida e achada de 
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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