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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM
Ata da trigésima quinta 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 oito de novembro de dois mil e
vinte e um. Presentes na sessão todos os vereadores o Presidente deu início ao
EXPEDIENTE e nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta a
discussão e votação da Ata de número 041, da Sessão Ordinária do dia 03 de
novembro, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura
do Oficio n.° 143/2021 da Secretária Municipal de Educação, Marinalda Fernandes,
encaminhando o Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação para
análise e aprovação do Legislativo, em caráter emergencial. Após a leitura o
Presidente deixou o Relatório à disposição da Comissão de Educação, conforme já
haviam definido durante reunião das Comissões Permanentes desse dia para
atendimento ao solicitado. Sem mais matérias no Expediente passou-se ao uso da
TRIBUNA com o Vereador JULIO ARMANDO que iniciou registrando e
agradecendo a transmissão da sessão que estava sendo feita nesse dia de forma
on-line pelo amigo Gabriel que estava fazendo de forma voluntária para dar acesso
à todas as notícias e tudo o que ocorria aqui dentro da Câmara Municipal, deixando
os agradecimentos em nome de todos. Falou também sobre o projeto que estava
tramitando na casa sobre a doação de terreno para a Mitra, terreno esse onde
estava funcionando a associação da Comunidade Nossa Senhora de Fátima,
falando também em nome dos demais vereadores que esse projeto estava
tramitando aqui e seria feito algumas alterações da forma original que tinha vindo
onde o Departamento Jurídico iria fazer as alterações para que a comunidade e a
associação também pudessem utilizar esse espaço e a Mitra também pudesse
utilizar da mesma forma, para que não viessem a ter nenhum problema futuramente,
e que esse projeto de lei estivesse garantindo os direitos tanto para a Associação
Nossa Senhora de Fátima e também para a Mitra que tinha o desejo de construir lá
um santuário. Contou que tiveram no final da semana anterior uma reunião na qual
esteve presente junto com o Vereador Marino com representantes também do
Conselho da Mitra juntamente com o Padre, onde o mesmo manifestou o interesse
de que fosse feito também essa alteração para contemplar a associação com os
direitos também de uso daquele espaço. Falou ter achado importante falar visto que
tinham novamente na sessão a presença de representantes da associação e da
Comunidade Nossa Senhora de Fátima, agradecendo as presenças e colocando-se
também à disposição para após o final da sessão, se precisassem de mais algum
esclarecimento, conversar com os presentes. O Vereador Gilberto Bello acrescentou
a fala do Vereador Julio se dirigindo aos moradores da comunidade dizendo que só
queria destacar o interesse dos mesmos e o zelo pela comunidade e lhes dar os
parabéns dizendo que estava junto com os mesmos e via que nessa união da Mitra
com a associação para a construção de um santuário a comunidade ficaria bem
destacada, uma associação bonita, e podiam ter certeza que essa Câmara estava
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desempenhando o máximo, para que tudo desse certo e não houvesse *ano para
nenhum lado, com toda a Câmara discutindo esse projeto para que a associação
tivesse o mesmo direito de usar aquele espaço, deixando novamente os parabéns
aos moradores da comunidade pelo empenho com a associação. Concluído o uso
da Tribuna passou-se para a ORDEM DIA com o segundo turno de votação do
Projeto de Lei n.° 008/2021 proposto pelos Vereadores Élcio Wszolek e Marino
Kutianski propondo "Declaração de Utilidade Pública à Associação S.O.S. São
Francisco de Assis (ONG de Proteção, Auxílio, e Tratamento aos Animais em
Sofrimento). Em discussão o Vereador Professor Élcio disse que mais uma vez
traziam em pauta o debate acerca da proteção aos animais em situação de rua do
município, sendo um tema muito freqüente na casa, que desde o início do ano
vinham debatendo, conversando, dialogando, e discutindo sobre, mas nesse dia via
com um entusiasmo maior e a aprovação desse Projeto de Lei do Poder Legislativo,
representava um passo a mais nessa tarefa, tarefa essa que os vereadores eram
coadjuvantes, auxiliares, e destinava todos os méritos aos membros da ONG São
Francisco de Assis, a qual vinha lutando de forma incansável na manutenção para
que esse ideal se tornasse realidade, contando que no último final de semana
puderam observar mais uma atividade da ONG assim como podiam ver diariamente
ações coletivas, muitas vezes investindo recursos próprios para proteção e cuidado
aos animais de rua, e aprovando a concessão de Utilidade Pública, a associação
teria subsídios para buscar recursos públicos e condições de buscar auxílios através
de recursos públicos, então, deram mais um passo para esse belíssimo trabalho,
esperava que continuassem caminhando, e para isso como vereador continuava se
colocando a disposição. Aprovado com todos os votos favoráveis o projeto passou a
constar como Lei n.° 1003/2021 - "Declara de Utilidade Pública Municipal a
"ASSOCIAÇÃO SOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ONG de Proteção, Auxílio e
Tratamento aos Animais em Sofrimento)". Em primeiro turno constou o Projeto de
Lei do Executivo de n.° 018/2021 propondo a implantação do Regime Complementar
de Previdência, em cumprimento à Emenda Constitucional n.° 103/2019. Lido o
projeto e respectiva justificativa, o Presidente colocou a matéria em discussão, que
não recebeu comentários, e com todos os votos favoráveis foi aprovado em primeiro
turno. Considerando o prazo para votação da presente matéria, nos termos da
Emenda Constitucional 103 de 2019, a fim de que o Município não viesse a ter
prejuízos, e considerando ainda a necessidade de dois turnos de votação, conforme
sugerido pelos nobres vereadores na reunião das Comissões Permanentes desse
mesmo dia, o Presidente consultou os vereadores sobre a dispensa do interstício
entre os dois turnos de votação, visando a votação do referido projeto em segundo
turno na presente data. Assim, chamou individualmente todos os vereadores
perguntando se concordavam com a proposta e todos se declararam favoráveis.
Aprovada a dispensa do interstício diante da soberania do Plenário, o Presidente
passou a proceder à votação em segundo turno do Projeto de Lei n.° 018/2021
pedindo novamente ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do projeto, o
qual o fez dessa vez lendo apenas a súmula do projeto. Em votação, novamente a
matéria recebeu todos os votos favoráveis sendo declarada aprovada e passando a
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constar como Lei n.° 1004/2021 - "Institui o Regime de Previdência Complerrientar
no âmbito do Município de Inácio Martins, fixa o limite máximo para a concessão de
aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o Artigo 40 da
Constituição Federal, e autoriza a adesão ao Plano de Benefícios de Previdência
Complementar. Concluídas as votações o Presidente determinou que as duas leis I
aprovadas fossem encaminhadas para sanção". Sem mais matérias para votação
GILBERTO BELLO I
iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador
contando ter conversado com o irmão do Presidente, senhor Edgar Vier Junior, o
qual lhe repassou que tinha comprado a linha do transporte coletivo de Gavazone
até Inácio Martins e estava fazendo essa linha, como também estava comprando a
linha para Cruz Machado, destacando que os moradores daquela região teriam esse
transporte de volta, e o Presidente informou os horários que estavam sendo feitas as
linhas. Falou também sobre a Indicação de Serviço de n.° 094 que tinha apresentado
na sessão anterior e nesse dia tinha recebido mensagem do Chefe de Gabinete
Douglas, para recuperação na estrada de acesso às propriedades de Anderson
Franco e Leonir Cabral, destacando e agradecendo pelo rápido atendimento no qual
os moradores com certeza ficaram satisfeitos. Destacou também o evento da igreja
Comunidade Alcance chamado Primeira Noite de Talentos, uma festividade muito
grande com a presença de muitas pessoas onde os jovens e o pessoal da igreja
apresentar seus talentos destacando que esse tinha sido o primeiro evento
os
que
aconteceriam
todo ano, pelos freqüentadores da Igreja Alcance. O Vereador
dos que
enquanto
representante
e presidente do Partido PODEMOS no município
LAURICI
falou sobre a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido dizendo que via com bons
olhos essa filiação apesar de estarem acompanhando na grande mídia que existia
uma disputa mais acirrada entre a esquerda e a direita, mais precisamente talvez
entre o possível candidato pelo PT, o senhor Lula, e o Presidente Bolsonaro, mas ao
mesmo tempo via que uma grande parcela da população brasileira estava carente
por uma terceira via, como todos vinham falando, e com certeza concretizando-se a
candidatura de Sergio Moro à Presidência da República o Brasil só tinha a ganhar
sendo uma oportunidade a mais, e assim o debate ficaria mais acirrado e mais
esclarecedor para o público. Falando isso também aproveitou para informar que
nesse dia teriam, conforme informação recebida da assessoria do senhor Casar
Filho, ex-prefeito de Guarapuava e atual presidente estadual do PODEMOS, um
evento da Associação Comercial onde o mesmo estaria palestrando aqui no
município,, e que não sabia a razão porque o evento não tinha sido divulgado, mas
talvez por ser de interesse apenas dos associados do comércio, e após essa
palestra teriam uma reunião para debater política, que era o que já vinham fazendo
há muito tempo. O Vereador NELSO usou a palavra e agradeceu o jovem Gabriel
pela transmissão dizendo que era muito bom para que os munícipes estivessem
assistindo o que se passava até porque aqui era a casa do povo. Ressaltou o fato
acontecido há poucos dias com uma pessoa que todos conheciam e infelizmente
tinha sido espancado na rua que era o amigo de todos conhecido como Laranjeira,
contando já ter visto um vídeo do mesmo dizendo que já estava bem e em alguns
dias estaria de volta, e tinha ficado feliz por ser uma pessoa de bem que não
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incomodava, e vândalos que provavelmente a polícia iria pegar e punir, fizeram isso
com ele, mas teriam que se ver com a justiça, e era bom que estava bem e já
voltando para casa. Destacou a visita que iriam fazer no próximo dia junto com o
Presidente da Câmara ao Secretário de Infra Estrutura e Logística Sandro Alex, esse
que muitos recursos já tinha destinado e vários recursos investidos tendo um
compromisso muito grande com o município, quando estariam fazendo essa visita e
vendo algumas demandas que também iriam pedir. Também enalteceu a visita
nesse dia do senhor Cesar Silvestri Filho, dizendo ser uma grande liderança da
região tendo sido deputado estadual e por duas vezes prefeito em Guarapuava,
sendo uma pessoa pela qual tinha um grande carinho e uma grande amizade já
tendo participado de eleições tanto sua como de seu pai, sendo uma pessoa pela
qual tinha uma grande admiração por ser uma pessoa muito boa e ter um grande
futuro ainda para a região na política, desejando que fosse bem vindo ao município.
O Presidente, Vereador DIMAS, também falou sobre a viagem que fariam com o
Vereador Nelso a Curitiba em busca de recursos para o município, onde estava
vendo a questão de duas pontes, as quais ainda não tinham projetos, sendo uma no
Rio Potinga na localidade de Riozinho, divisa com o município de Cruz Machado,
que já tinha a estrutura de concreto e precisava das vigas, e a outra no Rio Turvo,
divisa dos municípios de Inácio Martins e Pinhão que também era uma demanda
muito antiga onde os dois municípios faziam as pontes em madeira de eucalipto,
mas sendo essa uma madeira que não agüentava muito tempo a cada dois a três
anos os municípios precisavam estar fazendo manutenção, então, junto com o
Vereador Nelso e a ajuda dos demais vereadores, iriam tentar conseguir essas vigas
para suprir as necessidades de tantos usuários, tantas pessoas que precisavam
dessas pontes, trazendo mais segurança e tranqüilidade para a população, além de
outras demandas, pois também iriam fazer visitas aos gabinetes de outros
deputados em busca de recursos para o município. Nada mais havendo a ser tratado
foi encerrada a presente sessão e considerando o feriado nacional de Proclamação
da República, dia quinze de novembro, nos termos regimentais o Presidente
convocou nova sessão ordinária para o dia dezesseis de novembro, próxima terçafeira, às dezoito horas, ficando lavrada a presente Ata que após achada de
conformidade e provada foi assinada por todos os vereadores presentes.
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